Poštnina plačana pri pošti 6105 Koper-Capodistria

Informativno glasilo OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE KOPER

Številka

75 - marec 2016

Obrtnicam in podjetnicam
ČESTITAMO OB
DNEVU ŽENA
Podarjamo vam obisk Muzeja torbic

Delavnica PROMOCIJA
ZDRAVJA NA DELOVNEM
MESTU

Predavanje PRODAJO LAHKO
POVEČAMO
Seminar POROČANJE O ODPADKIH

Seminar VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH
INSTALACIJ
Vabilo na OBRTNIŠKI POHOD
www.oozkoper.si

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Camera regionale d'imprenditoria artigianale di Capodistria

Staničev trg 1, 6000 Koper

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

Kljub pozitivnim napovedim o postopnem okrevanju slovenskega gospodarstva, le to še vedno potrebuje strukturne reforme,
predvsem na področju trga dela, davkov, zdravstva in poslovnega okolja z večjim dostopom do financiranja in odpravo
administrativnih ovir.

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: 750 izvodov
Letno izide 10 številk glasila
Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno
Naslovnica: Zanimivi eksponati iz Muzeja torbic - foto: Mediteranium

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

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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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

•
•
•

E U ,

PAT E N T I

I N

B L A G O V N E

Center nudi članom OOZ Koper brezplačno svetovanje in pomoč:    

•

•
•
•
•
•

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vsako leto pripravi predloge za izboljšanje zakonodaje na vseh področjih pomembnih
za obrt in podjetništvo ter jih predstavi Vladi RS na Forumu obrti in podjetništva. Tudi letošnje zahteve slovenske obrti in
podjetništva morajo biti usmerjene tako, da obrtnikom in podjetnikom pripomorejo k lažjemu in boljšemu poslovanju.
Vabimo vas, da svoje predloge za letošnje zahteve slovenske obrti in podjetništva, vključno z obrazložitvijo, posredujete
najkasneje do torka, 22. marca 2016 na e-naslov: ooz.koper @ozs.si.

Brezplačno davčno svetovanje

•

Oblikujmo zahteve SLOVENSKE OBRTI
IN PODJETNIŠTVA 2016

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

Z N A M K E

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.

Dodatne informacije v zvezi s prijavo zahtev dobite pri mag. Maji Rigač, svetovalki za zastopanje gospodarskih interesov pri OZS,
na e-naslovu: maja.rigac@ozs.si  ali na telefon 01/50-30-807.

KOLEKTIVNE POGODBE in njihova uporaba
139/2004, 71/2005, 100/2005, 83/2006, 83/2007, 124/2007,
     Ob upoštevanju Zakona o kolektivnih •
92.001 – dejavnost igralnic                
pogodbah, (Ur. list RS, št. 43/2006),   dolo- Ta kolektivna pogodba torej ne zave- 42/2008, 55/2009, 52/2010, 82/2010, 37/2011, 109/2011,
čena kolektivna pogodba velja samo za zuje vseh delodajalcev, čeprav opravljajo 90/2012 - razširjena veljavnost za določene dejavnosti, 99/2012,
stranki kolektivne pogodbe oziroma njune gostinsko dejavnost, ampak zgolj tiste, ki 111/2013, 43/2014 - razširjena veljavnost)
člane, razen v primeru, da ima posamezna opravljajo  zgoraj navedene dejavnosti .            8. Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih
materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 14/2006,
KP  status razširjene veljavnosti celotne ali
87/2006, 76/2007, 46/2008, 70/2008, 53/2009 - razširjena
dela kolektivne pogodbe.           
veljavnost, 10/2010, 70/2011, 84/2011, 70/2012, 59/2013, 78/14
     Kolektivna pogodba za obrt in pod- nova KP, 39/15 - razširjena veljavnost )
jetništvo (Ur. list RS, št. 92/2013) je zavezu9.Kolektivna pogodba za papirno in papirnojoča za delodajalce, ki opravljajo skladno Na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih predelovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 7/1998, 78/2000,
z zakonom obrtno dejavnost ali obrti po- pogodbah (Uradni list RS, št. 43/2006), ki je 37/2002, 101/2004, 79/2005, 91/2006, 10/2007, 86/2007,
dobno dejavnost po veljavnem predpisu začel veljati 6.  maja 2006, se kolektivne 16/2008, 85/2008, 97/2008, 14/2009, 65/2009, 91/2010, 25/2011,
in za druge delodajalce, ki so člani stranke pogodbe, sklenjene za območje države, 48/2011, 111/2013, 35/2014 - razširjena veljavnost)
te kolektivne pogodbe. Stranki kolektivne vpisujejo v evidenco kolektivnih pogodb, 10. Kolektivna pogodba grafične dejavnosti (Uradni list
pogodbe sta na strani delodajalcev Zdru- ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino, RS, št. 51/1998, 64/2001, 103/2004, 79/2005, 95/2006, 10/2007,
93/2007, 35/2008, 97/2008)
ženje delodajalcev obrti in podjetništva socialne zadeve in enake možnosti:         
11. Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije
in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 1. Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine (Uradni
Slovenije (Uradni list RS, št. 108/2005, 95/2006, 71/2007,
ter na strani delojemalcev Sindikat obrti in list RS, št. 111/2006, 127/2006 - popr., 109/2007, 21/2008 82/2007, 32/2008, 70/2008, 47/2009 - razširjena veljavnost,
podjetništva. OZS je pristopila h Kolektivni razširjena veljavnost, 94/2008, 34/2009, 68/2009 - razlaga,
pogodbi 31. januarja 2014 ( Ur. list. RS, št. 26/2011 - razlaga, 30/2011, 104/2011 - razlaga, 51/2012, 47/2013, 75/2009, 10/2010, 84/2011, 104/2011, 32/2013, 26/15)
12. Kolektivna pogodba časopisno-informativne,
105/2013, 24/2014 - nova, 38/2014 - razširjena veljavnost)
16/2014).         
založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št.
2.
Kolektivna
pogodba
za
kmetijstvo
in
živilsko
     Opozoriti  še velja, da  ima Kolektivna po43/2000, 77/2000 - popr., 24/2001, 46/2001, 78/2001, 33/2004,
godba za obrt in podjetništvo status razšir- industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 45/2006,
117/2004, 79/2005, 95/2006, 118/2006, 10/2007, 93/2007,
jene veljavnosti (Ur. list, RS, št. 59/2014) na 74/2006 - popr., 75/2006 - popr., 49/2007, 42/2008, 71/2008,
35/2008, 97/2008, 8/2010, 55/2011, 17/2012, 17/2012, 63/2013)
43/2009,
52/2010,
36/2011
nova,
107/2011,
109/2012)
podlagi katere velja za vse delodajalce,
13.
Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije
ki kot glavno dejavnost opravljajo skla- 3. Kolektivna pogodba o načinu usklajevanja plač,
(Uradni list RS, št. 108/2005, 97/2006, 90/2007, 33/2008,
povračilu
stroškov
v
zvezi
z
delom
in
regresu
za
letni
dno z zakonom obrtno dejavnost, torej
70/2008, 53/2009, 10/2010, 84/2011, 51/2013, 6/15- nova KP,
dopust (Uradni list RS, št. 76/2006, 62/2008)
tudi za tiste, ki niso člani OZS, GZS ali
80/15 - razširjena veljavnost)
kake druge delodajalske asociacije.           4. Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi
14. Kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije
delodajalci (Uradni list RS, št. 26/1991-I, 129/2004, 81/2006
      Kolektivni pogodbi dejavnosti go(Uradni list RS, št. 60/1998, 6/2005, 83/2005, 100/2006, 45/2008,
- odpoved kolektivne pogodbe, 117/2008 - sodna odločba
stinstva in turizma Slovenije z dne 27. o zakoniti odpovedi kolektivne pogodbe)
24/2011 - nova)
decembra 2013,  je bila s sklepom ugoto15. Kolektivna pogodba dejavnosti cestnega
5. Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti (Uradni list
vljena delna razširjena veljavnost (Ur. list RS, št. 1/2005, 100/2005, 100/2005, 83/2006, 71/2007, 18/2008, gospodarstva (Uradni list RS, št. 135/2004, 50/2005, 87/2005,
RS, štev. 43/2014 z dne 13. junija 2014), na 76/2008, 64/2009 - tarifna priloga, 62/2011 - tarifna priloga,
89/2005, 97/2005, 91/2006, 111/2006, 19/2007, 7/2008,
22/2008, 103/2008, 98/15)
vse delodajalce, ki opravljajo eno izmed 75/2013 - odpoved, 101/15 - nova)
sledečih dejavnosti, kot glavno dejavnost   6. Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti (Uradni
16. Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja in
predelave nekovinskih rudnin Slovenije (Uradni list RS,
in sicer:          
list RS, št. 94/2004, 8/2005, 71/2005, 14/2006, 82/2006,
št. 44/1998, 64/2004, 132/2004, 79/2005, 79/2005, 106/2006,
•
55.100 - dejavnost hotelov in podob- 66/2007, 18/2008, 5/2009, 10/2010, 10/2010 - tarifna priloga,
104/2007, 79/2008, 108/2008, 77/2010 - odpoved, 55/2013,
nih nastanitvenih obratov              
95/2010, 14/2011 - tarifna priloga, 62/2011 - aneks k tarifni
6/2014, 24/2014 - razširjena veljavnost, 16/15)
•
55.300 – dejavnost potovalnih agen- prilogi, 74/2011 - aneks k tarifni prilogi, 19/2012, 43/2012,
17.
Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne,
4/2013,
111/2013,
43/15)
cij, organizatorjev potovanj in s potousnjarske
in usnjarsko predelovalne dejavnosti (5/1998,
7.
Kolektivna
pogodba
dejavnosti
gostinstva
in
turizma
vanji povezanih dejavnosti         

Evidenca kolektivnih		
pogodb

Slovenije (Uradni list RS, št. 83/1997, 84/2001, 87/2004,

6/2001, 108/2001, 35/2002, 5/2003, 114/2003, 106/2004,
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39. Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora
(Uradni list RS, št. 60/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 sklep o preklicu odpovedi, 106/15)
40. Kolektivna pogodba za kmetijsko dejavnost (Uradni
list RS, št. 60/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep
o preklicu odpovedi, 106/15)
41. Kolektivna pogodba za gozdarsko dejavnost (Uradni
list RS, št. 60/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep
o preklicu odpovedi, 106/15)
42. Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (Uradni
list RS, št. 73/2008, 55/2010, 100/2011, 99/2012, 99/2012 uradno prečiščeno besedilo, 92/2013 - nova, 16/2014 - naknadni
pristop, 59/14 - razširjena veljavnost, 28/15)
43. Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti
(Uradni list RS, št. 50/2003, 94/2004, 61/2005, 84/2008, 91/2009,
74/14, 90/14, 6/15 - razširjena veljavnost)
44. Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije
(Uradni list RS, št. 5/2011 (81/2004 - stara pogodba, ki se deloma
še uporablja), 14/2013, 4/2014, 95/2014)
45. Kolektivna pogodba med delavci in družbami
drobnega gospodarstva (Uradni list RS, št. 6/2000, 18/2004,
103/2004, 94/2010 - nova, 58/2011)
46. Kolektivna pogodba za policiste (Uradni list RS, št.
41/2012, 97/2012, 41/2014)

Kolektivne pogodbe, ki so bile
sklenjene pred uveljavitvijo Zakona o
kolektivnih pogodbah, bodo vpisane
v evidenco kolektivnih pogodb ob prvi
spremembi oziroma sprejetju nove
kolektivne pogodbe:
1. Splošna kolektivna pogodba za gospodarske
dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/1997, 10/2000, 31/2000,
54/2000, 64/2000, 45/2002, 113/2002, 38/2003, 90/2005 odpoved pogodbe) - ODPOVEDANA
2. Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z
nepremičninami (Uradni list RS, št. 9/1998, 35/2000,
117/2004, 87/2005)
3. Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega
varovanja (Uradni lsit RS, št. 73/2000, 44/2007 - odpoved
pogodbe, 55/2007 - prenehanje pogodbe)
4. Kolektivna pogodba za poklicne novinarje (Uradni
list RS, št. 31/1991-I, 61/2008-velja samo za Javni zavod RTV
Slovenija, 28/2014)

Evidenca kolektivnih pogodb je objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za delo.

Predstavitev knjige akvarelov
Bojana Hlasteca RIBE NAŠEGA MORJA

VABILO

Članice in člane Obrtno-podjetniške zbornice Koper ter širšo javnost vabimo na
predstavitev knjige Ribe našega morja, ki bo

v četrtek 17. marca 2016 ob 17. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

nius
179. Parablen

gattorugine

ka
8) - slov.: veli
(Brünnich, 176

arosola,
babica, it.: gat

ica papagajka,

.: bab
las, 1811) - slov
olentus  (Pal
nius sanguin
180. Parablen

htv.: slingur

a mrkulja

kulja
: slingura mač
guigna, htv.
it.: bavosa san

Avtor knjige je Bojan Hlastec - ilustrator, oblikovalec, glasbenik, ribič, vinogradnik in
upokojeni snemalec RTV Koper, ki je v knjigo vložil 30 let truda in veselja. Gre za prvo
tovrstno publikacijo, ko se z akvarelno risbo natančno predstavi biološko raznolikost
ribjega življa v našem zalivu.  Zanimivo, atraktivno in poučno delo je založil, pripravil
in natisnil član OOZ Koper Božo Stražar s.p.. - Založba Lipa.

Prijave

na telefon 05/61 390 13 ali 041/725 125
oziroma na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si.

            

								
						
Vabljeni!
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Brezplačna delavnica DAN ZA
ZDRAVJE ZAPOSLENIH
V okviru projekta Obvladovanje kostno – mišičnih bolezni in
poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih vas vabimo na delavnico  
o preprečevanju poškodb na delovnem mestu Dan za zdravje
zaposlenih  

v torek, 15. marca 2016 ob 17. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
so kostno -mišične bolezni v Sloveniji glavni vzrok za nastanek
delovne invalidnosti, obenem pa je to tudi najpogostejši vzrok
zaradi katerega slovenski delavci odhajajo v bolniški stalež.
Zaradi tega je ukrepanje na mestih, kjer ta stanja lahko nastanejo
in mestih, kjer prihaja do najpogostejših okvar zdravja, nujno.
Na delavnici vam bomo prikazali kako lahko v svojem podjetju na
enostaven in učinkovit način pripomorete k zmanjšanju nesreč
pri delu in zmanjšanju bolniškega staleža.

Vsebina delavnice        

•
•
•

pomen varnosti in zdravja na delovnem mestu          
razlogi za nastanek poškodb na delovnem mestu         
preprečevanje poškodb na delovnem mestu v različnih
dejavnostih         
•
preventivni ukrepi za preprečevanje poškodb na delovnem
mestu
Delavnica je podprta s kratkimi filmi o preprečevanju poškodb na
delovnem mestu. Po končani delavnici imajo udeleženci možnost

VABILO
individualnega posveta s strokovnjakom s področja varnosti
in zdravja ne delovnem mestu. Udeleženci prejmejo gradivo
na temo preprečevanje poškodb na delovnem mestu.

Predavateljica

Delavnico bo izvedla  Dunja Koren, mag. manag. iz Zavoda
Oreh, ki v podjetjih predava v okviru promocije zdravja
na delovnem mestu. Znanje s področja človeških virov je  
predavateljica  pridobila v 17-letnem delu v gospodarskih
družbah. Ciljno usmerjeno znanje s področja promocije
zdravja na delovnem mestu pa je pridobila v okviru
izobraževanj Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa
in športa RS.

Trajanje delavnice

Čas izvedbe teoretičnega dela z demonstracijo je 2 šolski uri.

Udeležba

Udeležba na delavnici je brezplačna.
Za člane, ki se delavnice ne bodo mogli udeležiti, bo Zavod
Oreh pripravil povzetek vsebine delavnice, ki ga bodo člani
lahko dobili po elektronski pošti.

Vsebina delavnice

Prijave sprejema OOZ Koper na telefon
05/61 390 00 ali 05/61 390 13

Projekt je finančno podprl
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Predavanje PRODAJO LAHKO
VEDNO POVEČAMO
Vsak podjetnik se ukvarja tudi s strankami in prodajo. Sam
ali preko svojega osebja. Vprašanja, ki se pri tem mnogokrat
pojavijo, so: kako pridobiti povpraševanje pravih strank, takih,
ki ne sprašujejo samo po nizki ceni? Nekaj jih gotovo poznate
iz preteklega poslovanja, kajne? To so bile ali še vedno so vaše
idealne stranke… A kako doseči, da bomo uspešnejši z našimi
ponudbami?
Sodobne oblike komuniciranja gredo naprej, toda temelji
profesionalne prodaje se vračajo na osebni, prijateljski nivo.
Stranke v poplavi ponudbe ne iščejo več dobaviteljev in
prodajalcev, ampak partnerje. In tu je priložnost. Ste že
naredili ta zasuk? Ne? Potem je to predavanje kot nalašč
za vas. Kako izkoristiti ta čas in povečati prodajo boste
izvedeli na predvanju     

v četrtek, 24. marca 2016 ob 18. uri ,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Kratek povzetek predavanja

Vsako podjetje, ki želi dvigiti učinkovitost svojega trženja
in prodaje, naj si odgovori na nekatera osnovna, a ključna
vprašanja glede svojega delovanja:          
•
s čim se ukvarjamo oz. kaj pravzaprav nudimo strankam?               
•
kdo bi bil naša idealna stranka            
•
kako oz. v čem smo (lahko) boljši od konkurence             

A K T U A L N O

A K T U A L N O

46/2005, 94/2005, 10/2006, 121/2006, 127/2006, 138/2006 28. Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije
popr., 67/2008, 55/2009, 28/2010 - razširjena veljavnost, 5/2014
(Uradni list RS, št. 38/1996, 100/2004, 81/2005, 105/2007, 45/15)
– odpoved, 18/2014 - nova, 24/2014, 25/2014 - razširjena
29. Kolektivna pogodba za gozdarstvo Slovenije (Uradni
veljavnost)
list RS, št. 16/2005, 37/2006, 19/2008, 99/2008, 30/2009,
18. Kolektivna pogodba za lesarstvo Slovenije (Uradni list
46/2010, 12/2013, 25/2014- razširjena veljavnost, 44/15)
RS, št. 132/2006, 28/2007 - popr., 66/2007, 32/2008, 36/2009,
30. Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS,
34/2010, 22/2011, 26/2012, 30/2013, 25/2014, 6/15 - odpoved
št. 57/2008, 86/2008, 112/2008, 3/2009, 16/2009, 23/2009,
KP, 43/15), 61/15)
33/2009, 48/2009, 91/2009, 31/2010, 83/2010 - sklep o odpovedi,
19. Kolektivna pogodba za cestni potniški promet
89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 22/2011, 59/2011, 3/2012
Slovenije (Uradni list RS, št. 6/2007, 99/2008, 35/2009, 49/2009, (neuradno prečiščeno besedilo sklepa), 6/2012, 40/2012,
95/2009 - razširjena veljavnost, 3/2011, 14/2012, 52/2012 46/2013, 95/14, 91/15)
razširjena veljavnost, 7/2014, 3/15)
31. Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za
20. Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko
uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v
industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 9/1998 - ne velja
plačne razrede (Uradni list RS, št. 57/2008)
več, 78/2004 - ne velja več, 81/2004 - ne velja več, 83/2004,
32. Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave
91/2004, 79/2005, 37/2007, 38/2007, 95/2007, 89/2008,
pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih
104/2009, 73/2010 - razširjena veljavnost, 109/2010, 107/2011,
skupnosti (Uradni list RS, št. 60/2008, 83/2010 - sklep o
25/2013, 55/2013 - odpoved)
odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 106/15)
21. Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in
33. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in
socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/1994,
izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
57/1995, 19/1996, 56/1998, 76/1998, 102/2000, 62/2001,
52/1994, 49/1995, 34/1996, 45/1996-popr., 51/1998, 28/1999,
77/2007, 60/2008, 75/2008, 89/2008, 83/2010 - sklep o
39/2000, 56/2001, 64/2001, 78/2001-popr., 56/2002, 60/2008,
odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 107/2011,
61/2008, 33/2010, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o
26/2012 - razlaga, 40/2012, 10/2013 - razlaga, 46/2013, 99/2013 - preklicu odpovedi, 79/2011, 40/2012, 46/2013, 106/15)
razlaga, 106/15)
34. Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike
22. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/1994, 15/1994,
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/1991-I, 53/1992,
22/1996, 23/1996 - popr., 39/1998, 46/1998 - popr., 97/2000,
34/1993, 12/1994, 15/1994, 27/1994, 59/1994, 80/1994, 64/1995, 60/2008, 36/2009, 44/2009, 83/2010 - sklep o odpovedi,
37/1997, 3/1998, 3/1998, 39/1999, p. 40/1999, 67/2000, 81/2000,
89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 91/2010, 1/2011 - popr.,
23/2001, 43/2001, 99/2001, 19/2002, 73/2003, 115/2005,
5/2012, 40/2012, 46/2013)
65/2007, 40/2012, 46/2013, 107/2013 - razlaga aneksa, 95/14,
35.Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v
91/15)
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/1994, 39/1996,
23. Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega
82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001, 60/2008, 61/2008,
načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/2004,
32/2009, 32/2009, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o
103/2009, 11/2012 - aneks h kolektivni pogodbi)
preklicu odpovedi, 40/2012, 51/2012 - razlaga, 46/2013, 106/15)
24. Kolektivna pogodba za dejavnost vodenja in
36.Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost
kontrole zračnega prometa (Uradni list RS, št. 92/2015,
(Uradni list RS, št. 45/1992, 50/1992-popr., 5/1993, 50/1994,
spremembe in dopolnitev 92/15
45/1996, 51/1998, 73/1998-popr., 106/1999, 107/2000, 64/2001,
25. Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi
84/2001, 85/2001-popr., 61/2008, 61/2008, 67/2008, 83/2010
(Uradni list RS, št. 60/1998, 73/1998, 63/1999, 73/2000, 94/2007, - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 40/2012,
60/2008, 89/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep
46/2013, 106/15)
o preklicu odpovedi, 3/2011, 105/2011 - razlaga, 107/2011,
37. Kolektivna pogodba za dejavnost obvezne socialne
40/2012, 3/2013 - razlage, 10/2013 - razlaga, 46/2013)
varnosti (Uradni list RS, št. 60/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi,
26. Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega
89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 106/15)
prometa (Uradni list RS, št. 95/2007)
38. Kolektivna pogodba za dejavnost poklicnega
27. Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije (Uradni
gasilstva (Uradni list RS, št. 60/2008, 83/2010 - sklep o
list RS, št. 44/1996, 100/2004, 81/2005, 105/2007, 45/15, 88/15)
odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 106/15)

VABILO
•
•

kako z ustrezno komunikacijo (vsebinski marketing)
doseči potencialne stranke         
prodajni vidik: kako poskrbeti, da stranka s čim večjo
verjetnostjo sprejme našo ponudbo                  

Predavatelj

Predavatelj Robi Rodman, magister poslovodenja in
organizacije. Več let je delal kot vodja prodaje v podjetju
z mednarodnimi strankami. Leta 2011 se je podal v
podjetništvo in sodeloval pri ustanovitvi in vodenju
tehnološkega start-up podjetja. Od leta 2013 deluje kot
samostojni zunanji sodelavec za področje prodaje za mala in
srednja podjetja.

Trajanje

Predavanje bo trajalo približno uro in pol.

Cena

Udeležba na predavanju je za člane OOZ Koper brezplačna.
Za morebitne zunanje udeležence je cena 20,00 EUR z DDV.

Prijave

Prijavite se na tel. 05/61 390 00 ali 05/61 390 13 ali na
e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave

ponedeljek, 21. marec do 12.00 ure.

Minimalno število udeležencev je sedem.
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Matching Day poslovna srečanja
med podjetniki v Vidmu, Italija
Podjetniki, ki se osredotočate na ustvarjanje novih poslovnih in
proizvodnih partnerstev, tako za tradicionalne dejavnosti, kot
predvsem za razvoj novih projektov, se lahko srečate na poslovnem srečanju Matching Day,          

v soboto, 2. aprila 2016,v hotelu La di
Moret, Viale Tricesimo 276, Videm, Italija
MatchingDay predvideva serijo kratkih srečanj trajajočih 15 minut
»ena na ena« med predstavniki podjetji, ki opravljajo dejavnosti
za dom (gradnja, instalacije, opremljanje, itd.) ter kovinarstva in
informacijske komunikacijske tehnologije.             

Za člane OOZ Koper organiziramo praktično predavanje o
razumevanju prirojenih osebnostnih tipih (temperamentih) z
naslovom Drugačen ni napačen,

v sredo 6. aprila 2016 ob 16.uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

v četrtek, 7. aprila 2016 ob 8. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, Staničev trg 1, Koper
Kotizacija

Za slovenska podjetja znaša vpisnina 80,00 EUR (brez DDV).

Prijava in informacije                

Prijavite se na spletni strani www.matchingday.it.

Dodatne informacije v slovenščini dobite pri Slovenskemu
deželnemu gospodarskemu združenju iz Trsta:
e-naslov: info@sdgz.it  - telefon : +39 040 67 248 12  
ali telefon: +39 040 67 248 28              

Rok prijave

•
•
•
•
•
•

Nekaj odgovorov na zgornje navedbe in primerov iz
vsakodnevnega stanja boste dobili na praktičnem predavanju,
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Prijavite se na OOZ Koper, tel. 05/61 390 13 ali 05/61 390 00 ali na e-naslov: ooz.koper@ozs.si

Obisk MUZEJA DAMSKIH TORBIC v Portorožu

VABILO
ki vam lahko dobesedno na bolje spremeni življenje oziroma
vaše osebne in poslovne odnose z drugimi. Razumevanje
različnosti osebnostnih tipov in kako se z njimi sporazumevati
vam lahko prihrani veliko zamer, konfliktov in težkih trenutkov
na vseh življenjskih področjih.         
      
Predavanje je namenjeno vsem, ki želite na malo drugačen
način bolje spoznati  sebe in druge.         

Predavateljica

Nevenka Dautanac,
ustanoviteljica Šole odličnosti,
Metlika               

Dejstvo je, da kljub vsej sodobni tehniki postaja medsebojno
razumevanje vse težje. Sposobnost razumeti človeka, ki
je drugačen od nas je vrlina, ki jo iz dneva v dan bolj
potrebujemo.       
mogoče ste komunikativna žena, ki je razočarana in jezna
na svojega moža, ker se zdi tako ravnodušen, ali pa ste
mož, ki ne razume svojo vzkipljivo ženo, ki vedno hoče
imeti prav?            
mogoče ste zadržan uslužbenec, ki s težavo dela za
svojega netolerantnega šefa?           
Mogoče ste energični šef, ki ne razume, zakaj eni tako
počasi hodijo in razmišljajo?               
mogoče se sprašujete zakaj so vaši otroci tako različni ali
zakaj je vaš edini otrok tako drugačen od vas?           
mogoče imate težave v prijateljstvu, v zakonu ali s
sodelavci?           
mogoče ste poročeni, imate družino in želite še bolj
utrditi odnose?             
mogoče potrebujete le potrditev, da razmišljate in delate
v pravi smeri.          

Evropski dan za delodajalce bodo, v tednu med 4. in 8. aprilom 2016, pripravili v vseh državah EU na pobudo Evropske mreže
javnih zavodov za zaposlovanje. Namen dogodka je poudariti pomembnost malih in srednje velikih delodajalcev kot potencialnih
zaposlovalcev, vzpostaviti povezave in partnerstvo z delodajalci in njihovimi združenji ter zbornicami, pridobiti informacije o prostih
delovnih mestih z namenom izboljšanja posredovanja na prosta delovna mesta in izboljšati učinkovitost sodelovanja med delodajalci
in zavodom. Zavod  na ta dan načrtuje še več aktivnosti za promocijo svojih storitev. Delodajalce vabimo, da se
udeležite srečanja - poslovnega zajtrka s predstavniki zavoda, na katerem se boste
lahko z njimi pogovorili, predstavili vaše potrebe in ugotovili kakšne
so možnosti za uspešno sodelovanjem z zavodom.             

Darilo ob Dnevu žena

petek, 18. marec 2016

Kratek povzetek predavanja

•

VABILO

Ena od aktivnosti Zavoda RS za zaposlovanje v okviru Evropskega dneva za delodajalce bo letos tudi dvanajst zajtrkov z delodajalci,
ki jih zavod pripravlja v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico  Slovenije in OOZ. Za zbornice iz naše regije bo  podjetniški zajtrk  

Predavanje DRUGAČEN
NI NAPAČEN
Največ, kar lahko naredimo drugim, ni to, da z njimi
delimo svoja bogastva, temveč da razvijemo njihova.

Evropski dan delodajalcev
PODJETNIŠKI ZAJTRK

Trajanje predavanja

Predavanje bo trajalo predvidoma do 19. ure.

Za svojo   današnjo slavo najeminentnejšega imena na področju turizma in skupaj s Piranom tudi na področju turistične
zgodovine Slovenije, se Portorož lahko v
veliki meri zahvali tudi damam, ki so že na
začetku 19. stoletja poleg bližnjega Dunaja,
Benetk in Opatije izbirale tudi Portorož kot
kraj, kjer so se postavljale z najvišjo evrop-

Predavateljica bo na razpolago tudi za dodatna vprašanja.

Cena

Za člane OOZ Koper (ena oseba po članu) s poravnano
članarino je udeležba na predavanju brezplačna.
Za morebitne zunanje udeležence je cena 15,00 EUR (DDV
vključen).

Prijave

Prijavite se pri Andreji Kozlovič,
tel. 05/61 390 13, 041/725 125
ali e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave:

ponedeljek, 4. april 2015

A K T U A L N O

A K T U A L N O

PRILOŽNOST

Spela in Ksenja katalogizirata, restavrirata in pripravljata torbice.

sko modo. Kaj je in kaj vse pomeni najpotrebnejši in najbolj opazovan del ženske
opreme - torbica, ne kaže izgubljati besed.
Vemo, da so torbice poleg funkcionalnega
pomena, že zgodaj dobile še estetskega in
kmalu so postale celo prave umetnine. Njihova vrednost je dosegala in še vedno lahko dosega bajne vsote. Določena torbica
je namenjena določeni uporabi, določenemu družbenemu razredu, torbice so tudi
izziv vsem svetovno znanim oblikovalcem,
kar o njeni vlogi pove skoraj vse.                                 
     V prostorih Splošne plovbe Portorož bo  
26. marca 2016 odprl svoja vrata   Muzej
damskih torbic, s katerim bo vsa Slovenija
dobila izjemno atraktivno vsebino in doživetje, ki se naslanja na modno in turistično
zgodovino Portoroža. Vrhunska evropska
moda, ki je v Portorožu prisotna že dobro
stoletje, bo tako z muzejem damskih torbic dobila dodaten in pomemben vir spoznanj in zgodb.             
      Muzej je ustanovil in ga vodi Mediteranum, Zavod za revitalizacijo mediteranske
kulture Piran.              
       Vaše pozornosti bo deležno več kot
1000 izjemnih eksponatov   iz vseh časovnih obdobij od 18. stoletja do danes, vseh
oblik in tehnologij izdelave. Nekaj jih je
prav od nekdanjih dam iz Portoroža. A v
muzeju nimajo le torbic! Prevzelo vas bo
tudi na stotine drobnih in manj drobnih za
ženske nenadomestljivih predmetov, ki so
jih torbice skrivale. In nekateri so… ne, ne
da se jih opisati, to preprosto morate videti! Le v novem Muzeju damskih torbic lahko spoznate razvoj slovenskega damskega
torbarstva, obrti, ki je bila po znanju in kakovosti izdelkov nekoč v samem vrhu. Zbirka torbic, ki so jih Zavodu Mediteranum
podarile pomembne ženske, pa je zgodba
zase. Na ogled bodo tudi zbirke sodobnih

torbic, skozi katero boste spoznale modne
trende na tem področju.           
      Iz udobnih foteljev si boste lahko v muzeju lahko ogledali filme, projekcije, prebrskali revije ali knjige o torbicah, si privoščile kavico, čaj ali kaj drugega in uživale  v
muzejski prodajni galeriji, kakršne ni daleč
naokoli.                            
       Informacij o torbicah in drugih predmetih, povezanih z njimi, je v muzeju
ogromno. Muzej je tako istočasno ključno
informacijsko in učno središče za vse, ki jih
to področje zanima.                          
      Muzej bo ponujal še vrsto drugih vsebin: od občasnih modnih revij, delavnic za
samostojno izdelavo lastne torbice, vodenje po muzeju, izposojo prestižnih torbic,
okroglih miz, predstavitev in pogovor s
slovenskimi oblikovalci in/ali izdelovalci
torbic in še mnogo drugega.

Brezplačna vstopnica
za obisk muzeja
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Koper želi počastiti Dan
žena s podaritvijo ene vstopnice
za obisk muzeja članom zbornice.
Gotovo bo muzej najbolj pritegnil
nežnejši spol, zato jo lahko člani
podarijo svoji soprogi, zaposleni
delavki ali drugi osebi po izbiri.
Člani OOZ Koper dobite
brezplačno vstopnico  na blagajni
muzeja, kjer se izkažete s kartico
Mozaik podjetnih.
Brezplačno vstopnico lahko
izkoristite do 31. maja 2016.
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Mreženje med podjetniki uvrščamo
med pomembnejše dejavnosti vsakega
podjetnika. Čeprav se podjetnik velikokrat ne zaveda, da si ustvarja pomembne osebne ali medorganizacijske mreže,
je pomembno, da je pozoren na kakovost vzpostavljenih stikov. Zavestno
mora razmisliti in preučiti na katere stike se je mogoče zanesti in katere povezave mu lahko predstavljajo pomoč pri
poslovanju. Pomembnosti kakovostnih
podjetniških mrež se zavedamo tudi v
Območni obrtno-podjetniški zbornici
Koper (OOZ Koper), kjer združujemo člane (obrtnike in podjetnike) tudi z namenom povezovanja in ustvarjanja mreže
pod geslom “skupaj smo močnejši”.           
     Veliko podjetnikov in obrtnikov se največkrat niti ne zaveda, da ustvarjajo mreže, saj po večini to počnejo že pri svojem
vsakodnevnem poslovanju. Pokličejo prijatelja in ga vprašajo kako gre poslovanje,
grejo na obisk dobavitelju, da jim predstavi
nove izdelke ali grejo na družabno srečanje, ker vedo, da bodo na srečanju ljudje, ki
pozitivno prispevajo k poslovanju podjetja. Vendar je zaželjeno, da so podjetniške
mreže čim večje in širše, ker si s tem podjetniki lahko povečajo možnosti uspeha.
Ravno zaradi tega je potrebno neprestano
delovati s ciljem povečanja in ohranjanja
poslovnih mrež.                                             
      Podjetniško sodelovanje in povezovanje postaja vse bolj pomemben element
gospodarskega razvoja. Z vključevanjem
podjetij v mrežo postajajo podjetja močnejša in konkurenčnejša, obenem pa ohranijo svojo neodvisnost. Tako so lahko hkrati deležna prednosti, ki so značilne za velike
korporacije, ter prednosti, ki so značilne za
majhna podjetja. Številna podjetja so v povezovanju videla priložnost za izboljšanje
svojega konkurenčnega položaja na trgu,
saj predstavljajo mreže kot del podjetnikovega družbenega kapitala enega od pomembnih virov dolgoročne konkurenčne
prednosti podjetja (Ruzzier 2008, 85).              
     Slovenska obrt in podjetništvo sta na resni preizkušnji. To najbolj občutijo podjetja
in samostojni podjetniki. Biti podjetnik v
današnjih razmerah vsekakor ni enostavno.
Vsak dan znova je podjetnik podvržen novim razmeram na trgu, in to ne le na področju, na katerem posluje, ampak dodatno še
na področju zakonodaje, v okviru katere
mora poslovati. Od podjetnika tako ni moč
pričakovati, da bi lahko sam obvladoval
vsa potrebna znanja za nemoteno delovanje in razvoj podjetja (Baša 2006, 1). OOZ
Koper se še kako zaveda, da je podjetniško
povezovanje in mreženje zelo pomembno
ravno pri obvladovanju novih razmer na
trgu, zato v ta namen organizira srečanja,
seminarje, skupne sejemske predstavitve,
delavnice, izobraževanja, svetovanja ipd.                   
      V OOZ Koper podjetniki tvorijo tako

osebne mreže, ki vključujejo osebe, s katerimi ima podjetnik vzpostaljvene stike
in služijo podjetniku kot podporni sistem,
kot medorganizacijske mreže ali mreže
med podjetji, ki zajemajo podjetja z različnimi ali sorodnimi dejavnostmi. Osebne
mreže se tvorijo na neformalnih druženjih,
izletih, srečanjih, predavanjih ipd., medorganizacijske mreže pa na srečanjih sekcij
ali na dogodkih namenjenih izključno določeni sekciji.                 
     Moramo pa poudariti, da mreženje ni
samo enkratno srečanje z izmenjavo poslov, gre za dolgotrajnejši odnos podjetij s
širšim okoljem, ki ga sestavljajo tako podjetja kot druge organizacije (Munih 2003, 11).                  
Zakaj je mreženje pomembno?             
      Mreženje je izredno pomembno, saj
prihaja znotraj mreže do izmenjave virov,
informacij , nasvetov, idej, vpliva in moči
ter psihološke podpore. Psihološko pod          
poro potrebujejo podjetniki predvsem v
začetnih fazah razvoja podjetja ali podjetniške zamisli.                  
     Podjetniki se v današnjem času morajo zavedati, da niso sami in da ne morejo
delovati samostojno v nekem okolju. V
ekonomiji je nekoč veljalo, da se ni pametno povezovati, saj bi lahko s tem izdali
poslovne skrivnosti in delo konkurentu.
V današnjem času pa se vedno bolj zavedamo, da smo s skupnim delovanjem
močnejši. Že v poznih 80.-ih so raziskovalci
managementa (John Kottler, Ron Burt in
drugi) pričeli ugotavljati, da so določeni
podjetniki oziroma managerji boljši od
drugih v izpolnjevanju svojih nalog zaradi
utrjevanja medsebojnih odnosov v poslovnem okolju (Krebs v Crnogaj 2008).                              
Kje lahko podjetniki, ki so člani OOZ
Koper dobijo informacije o različnih dokodkih, ki so namenjeni mreženju?                 
     Člani lahko dobijo informacije o različnih dogodkih na spletni strani OOZ Koper
http://www.oozkoper.si v zavihku Oglasna
deska in v drugih zavikih. Informacije dobijo tudi preko elektronske pošte in v Koprskih obrtniških novicah.               
     Podjetniki se lahko združujejo v mreže
tudi preko drugih subjektov podpornega
okolja v Obalno – kraški regiji, kot so: Univerzitetni inkubator primorske, Raziskovalno razvojni center Koper, Primorski tehnološki park, Podjetniški inkubator Sežana,
razni grozdi, ki delujejo na državni ravni,
neformalna združenja in razna združenja z
namenom izmenjave poslov (kot npr. BNI).               
Potrebno je poudariti pomen mreženja,
saj mreženje pozitivno vpliva na rast in
uspešnost podjetij in s tem tudi na razvoj regije.                 
     Če povzamemo raziskavo Crnogaj (2008),
ki je bila opravljena leta 2007 o podjetni-

škem mreženju in njegovih povezavah s
poslovno uspešnostjo podjetja ugotovimo,
da je je bila pri mrežnem delovanju podjetja ugotovljena odvisnost in s tem potrditev,
da mrežno delovanje podjetja pomembno
prispeva k uspešnosti podjetja.                 
Mala in srednje velika podjetja so zelo
pomembna za regionalni razvoj               
     Glas (2000, 48) daje velik pomen malim
in srednje velikim podjetjem in poudarja,
da  so mala in srednje velika podjetja geografsko razpršena in veliko prispevajo k
enakomernemu regionalnemu razvoju. So
pomembno dopolnilo ponudbe na regionalnem področju. Hrati  poudarja, da podjetništvo pomembno prispeva k ustvarjanju delovnih mest, prispeva k gospodarski
rasti in povečanju produktivnosti, pozitivno vpliva na kontinurane spremembe
v gospodarstvu in družbi na področju
inovacij, prispeva k povečanju dohodka v
regiji, je del širše regionalne gospodarske
strukture, je gojišče novih srednje velikih in
velikih podjetij, v poslovno uporabo vključuje male prihranke in razne druge manjše
vire sredstev prebivalstva, vpliva na nastanek nekega sloja ljudi, ki cenijo spodbude
za razvoj, urejeno pravno državo in gospodarsko stabilnost.                      
     Osnovni motiv različnih oblik povezovanja in s tem tudi mreženja je predvsem
v doseganju dolgoročne uspešnosti in v
zmanjšanju tveganja, ki ga partnerji dosegajo s skupnim načrtovanjem in medsebojnim dopolnjevanjem. Medsebojne povezave in partnerstva tudi niso značilnost
posamezne gospodarske panoge ali regije,
ampak se pojavljajo v različnih panogah in
se širijo preko nacionalnih meja (Lipnack in
Stamps 1994, 44).               
     Mreženje ne glede na to v kakšni obliki
se nahaja (osebno ali medorganizacijsko
mreženje), kakšen je namen mreženja (načrtovano ali spontano) ali kje se nahaja (na
lokalni ali na globalni ravni), je izredno pomembno, ker dokazano vpliva na učinkovitost poslovanja podjetja. Zato je pomembno, da si ustvarimo čim večje osebne in
poslovne mreže, jih ohranjamo in skrbimo,
da so aktualne. OOZ Koper je vsekakor ena
izmed organizacij, ki omogoča in spodbuja mreženje v Obalno – kraški regiji in tako
pomembno prispeva k razvoju regije.                
Viri:

Glas, Miroslav in Viljem Pšeničny. 2000. Podjetništvo – izziv za 21. stoletje.
Ljubljana: Gea College.
Antončič, B., Ruzzier M., Bratkovič, T. in Hisrich, R. D. 2008. Podjetništvo.
Koper: Društvo
Bašar Irena. 2006. Vpliv obrtne zbornice za podjetništvo. Kranj: B&B, Višja
strokovna šola
Katja Crnogaj. 2008. Vpliv mrežnega delovanja na uspešnost malih in
srednje velikih podjetij. Maribor: Univerza v Mariboru, Ekonomsko – poslovna fakulteta
Krebs, Valdis. (2006). Managing the Connected Organization.
Munih Stani, Špela. 2003. Medorganizacijske in medpodjetniške mreže –
pregled in smernice za nadaljnje raziskave. Magistrsko delo. Ljubljana:
Ekonomska fakulteta.
Lipnack, Jessica in Jeffrey Stamps. 1994. The age of the network: organizing
principles for the 21st century. New York: John Wiley and Sons.              

VABILO
Enodnevni planinski pohod po Istri
Sv. Martin pri Buzetu - Strane slap Rečice - Raspadalica - Počekaji - Sv. Martin
Člane zbornice in pri njih zaposlene delavce vabimo na enodnevni planinski pohod po hrvaški Istri:
Sv. Martin pri Buzetu - Strane - slap Rečice - Raspadalica - Počekaji - Sv. Martin

A K T U A L N O

A K T U A L N O
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Mreženje med podjetji KLJUČNA POSLOVNA PREDNOST

v soboto, 9. aprila 2016
Program izleta     

klancu. Prečkali bomo progo Divača-Pulj in se nad njo dvignili
na razpotje. Tu bomo kratko sestopili pod steno, ki smo jo od
Stran ves čas imeli pred seboj. Ob vznožju stene se vanjo zažira
okoli petdeset korakov dolg rudniški rov, ki se znotraj razveja v
stranske rove. Tu so včasih domačini kopali črni premog. Brez
svetilk se v opuščeni rudnik ne smemo podati, posebej ne v prvi
stranski rov, ki se konča z globokim breznom. Še eno brezno je v
glavnem robu, a se mu da ogniti.                        

Ob 8.uri se bomo iz avtobusne postaje na Piranski ulici (pred
Oviesse) odpeljali proti Buzetu, kjer bomo zavili levo v vasico
Sv. Martin, ki je izhodišče in cilj pohoda. Nadaljnja pot bo
potekala po naslednjih odsekih:             
1. Sv. Martin - Strana				
Pot od vaške cerkvice v Sv. Martinu vodi po gozdnatem pobočju
Šušte, kjer si bomo ogledali obpotno znamenje in v dobre tri četrt
ure lagodne hoje prispeli v zaselek Strana, takisto z malo cerkvico, a z le nekaj hišami.                     

4. Rudnik črnega premoga - Raspadalica - vrh Kraškega
roba       
Ob steni se vrnemo na zgornje razpotje in nadaljujemo v poševni
črti na Raspadalico. Z vrha je čudovit in obsežen razgled, dol na
Buzet z okolico, v desno na Žbevnico in greben, ki se z nje vleče na
Kavčič. Pol poti je na Raspadalici za nami, zato bo tu postanek z
malico. Če bo burja, bomo malico imeli spodaj pred rudnikom.

2. Strana - slap Rečice-Sopot
    
Po ozki asfaltni cesti bomo sestopili nekaj sto korakov. Pred
zadnjo hišo bomo zavili v levo in se po udobni a strmi stezi spustili
pod slap, ki ga dela Rečica, potok, ki priteče izpod Raspadalice. Ne
bi o njem izgubljali besed. To je čudo narave! Ga bo vsak doživel
po svoje. Upamo le, da bo 'obratoval'. Le to naj povemo, da je
nenavaden, prav poseben in eden najvišjih istrskih slapov! Po
ozki vijugasti stezi se bomo dvigali po strmem levem bregu
Rečice in se povzpeli na Sopot, pravzaprav na vrh slapa. Zanimiva
je struga Rečice, ki je v kamnito podlago zlizala zanimive
kanalčke, sifone. S Sopota se ponujajo lepi pogledi na Buzet in
Kraški rob, ki se v tem delu imenuje Raspadalica.
3. Sopot-Strana - rudnik črnega premog
Po ogledu struge in zgornjega dela slapa, se bomo po kolovozu
vrnili v Strano in se po označeni poti začeli vzpenjati proti izraziti
beli steni pod Raspadalico. Steza drži ves čas po gozdu v zložnem

5. Raspadalica - Počekaji
		
Sledi kratek spust na vzletišče padalcev in nadaljevanje po stezi
tik za Kraškim robom, od koder so zanimivi pogledi navzdol v
Buzeštino. Ob robu bomo tu in tam naleteli na strelske jarke. Pred
izrazito belo steno bomo zavili v levo in v nekaj vijugah sestopili v
Počekaje, kjer je železniška postaja za Buzet.        
6- Počekaji - Sv.Martin 			
Pred železniško postajo bomo z asfalta skrenili desno. Odslej
nas bo pot vodila le še navzdol, še vedno po gozdu. Malo pred Sv.
Martinom se bomo navezali na zjutraj opravljeno pot in v nekaj
sto korakih sklenili krožno pot.
Foto: Milan Božič

Pot ni zahtevna in se jo lahko udeležijo tudi mladi planinci in bo predvidoma trajala dobre štiri ure. V nahrbtnikih
imejte malico, zaščito proti dežju oz. proti burji. Potrebna je dobra obutev, priporočljive so pohodne palice.

Vodja pohoda

Pohod bo vodil Branko Bratož - Ježek, načelnik odseka Planinskega društva Slavnik.

Cena

člani OOZ Koper s poravnano članarino plačate za eno osebo participacijo:
•
5,00 EUR ob udeležbi najmanj 30 oseb, zunanji udeleženci plačajo 10,00 EUR          
•
10,00 EUR ob udeležbi najmanj 20 oseb, zunanji udeleženci plačajo 15,00 EUR

Plačilo

Ob prijavi na TRR OOZ Koper: Banka Koper, št. 1010 0003 5170 352, namen: pohod, koda namena: OTHR, sklic 99          

Prijave

Prijave sprejemamo na OOZ Koper, na tel. 05/61 390 13, 05/61 390 00 ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si
Ob prijavi sporočite ali ste za to, da se po zaključenem pohodu organizira skupno kosilo v okolici Buzeta.
Strošek nosi vsak udeleženec sam.

Opomba

V primeru zelo slabe vremenske napovedi se pohod preloži na drugi termin.

Metka Grbec, spec. mag., članica OOZ Koper
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Za kovinarje, plastičarje, elektronike in mehatronike, člane
z elektro dejavnostjo, fotografe, grafike in avtoserviserje
organiziramo seminar Poročanje o nastalih odpadkih do 31. 3. 2016,

v četrtek, 17. marca 2016 ob 10. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

VABILO

•
•
•
•
•

Seminar VARNO VZDRŽEVANJE
ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ
Člane zbornice, ki opravljate elektro dejavnosti in ostale interesente vabimo na  strokovni seminar Varno vzdrževanje električnih
inštalacij,

izdelava načrtov gospodarjenja z nastalimi odpadki, ravnanje, shranjevanje in označevanje odpadkov, obveznosti
v primeru predelave odpadkov pri povzročiteljih …),               
pooblastila za izpolnjevanje elektronskih evidenčnih
listov zbiralcem in obdelovalcem odpadkov in na kaj
moramo biti pozorni,                   
priprava oziroma izpolnitev Letnega poročila o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih,                 
priprava oziroma izpolnitev Letnega poročila o predelavi/odstranjevanju odpadkov,                  
ravnanje z odpadno embalažo in zavezanci za ravnanje
z odpadno embalažo ter za plačilo okoljskih dajatev,               
ravnanje z nevarnimi odpadki v avtoservisni delavnici
(odpadna olja, oljni filtri …)           

v petek, 18. marca 2016 ob 10. uri
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Vsebina

•
•

Predavateljica

•

mag. Katarina Železnik Logar, spec. svetovalec za področje
okolja, IVD, ki bo na razpolago tudi za morebitna vprašanja.

•

Trajanje delavnice

Predavanje bo potekalo predvidoma do 12.15 ure.

Vsi povzročitelji odpadkov, ki ste pravne ali fizične osebe in opravljate dejavnosti, pri katerih v enem koledarskem letu nastane
več kot 10 ton odpadkov ali 5 kg nevarnih odpadkov ali ste v
preteklem letu zaposlovali 10 ali več oseb ne glede na vrsto
zaposlitve (tudi če ste zaposlovali študente, dijake ipd.), ste
dolžni na Agencijo RS za okolje (ARSO) najkasneje do 31. marca
za preteklo koledarsko leto poslati poročilo o ravnanju z odpadki, skladno z Uredbo o odpadkih (Ur.l.RS 37/15 in 69/15). Za
odpadna olja pa ste dolžni poročati v vsakem primeru, ne glede na
nastale količine.

Vsebina seminarja                    

•
•

novosti Uredbe o odpadkih,             
zahteve, ki jih morajo izpolnjevati povzročitelji odpadkov po
Uredbi o odpadkih (vodenje evidenc o nastalih odpadkih,

Cena

Za člane zbornice s poravnano članarino znaša participacija
10,00 EUR (DDV vključen), preostali del do polne cene krije
članom zbornica.

•

Prijave

•

S priloženo prijavnico, ki jo pošljete na naslov OOZ Koper,
Staničev trg 1, 6000 Koper, na fax. 627-19-17 ali na e-naslov:
andreja.kozlovic@ozs.si
Ob prijavi na TRR OOZ Koper, odprt pri Banki Koper št.: 1010
0003 5170 352, koda namena: seminar odpadki, Sklic: 99

V skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem usposabljanju in
izpopolnjevanju strokovnih delavcev, ki opravljajo naloge varnosti
pri delu, udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi in 8 kreditnih
točk.

Rok prijave

Trajanje seminarja

Plačilo

torek, 15. marec 2016

6 šolskih ur, predvideni zaključek ob 14.30 uri.

Prijavnica za seminar POROČANJE O NASTALIH ODPADKIH
do 31. marca 2016 - 17. marec 2016
                  DA                            NE

Višji inšpektor - svetnik je magistriral na temo »Ocenjevanje tveganja – model izračuna neželjenih
dogodkov«. Izvajal je inšpekcijski nadzor na področju varnosti in zdravja pri delu na najzahtevnejših
objektih in dejavnostih. Opravil je raziskave in obravnave več sto smrtnih in težkih nezgod pri delu
s pripadajočimi sodnimi postopki. Aktivno je sodeloval pri pripravi predhodnih in najnovejšega
Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter večine pripadajočih podzakonskih aktov. S strokovnimi
prispevki je sodeloval na mnogih konferencah, posvetih in seminarjih doma in v tujini.

mag. Viktor Lovrenčič, univ. dipl. inž.  el.,
Tehnični direktor in predstavnik vodstva za kakovost v podjetju C&G d.o.o. Ljubljana. Od leta 2006
se aktivno ukvarja s pripravo, vodenjem in promocijo programov in projektov s področja dela pod
napetostjo v slovenskem elektrotehniškem strokovnem okolju. Predavatelj vsem generacijam
elektromonterjev in inženirjev v slovenskih podjetjih, ki postopno uvajajo delo pod napetostjo na
nizki in srednji napetosti. Avtor in soavtor velikega števila člankov, referatov in študij na temo dela
pod napetostjo.

Trajanje seminarja

6 šolskih ur, predvideni zaključek ob 14.30 uri.

Cena

Znesek seminarja na osebo znaša 120,00 EUR (DDV vključen).
Člani OOZ Koper s poravnano članarino plačate znesek v višini
70,00 EUR (DDV vključen), preostali del do polne cene krije
zbornica.

Plačilo

Ob prijavi na TRR OOZ Koper, odprt pri Banki Koper, št. 1010
0003 5170 352, namen: seminar elektro, koda namena:
OTHR, sklic 99.

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:

torek, 15. marec 2015

Seminar bomo organizirali le v primeru, da zberemo najmanj
10 prijav.

                  DA                            NE

ID za DDV
Naslov

Član zbornice                       
Ime in priimek udeleženca

                  DA                            NE

Član zbornice                       

                  DA                            NE

Ime in priimek udeleženca
Št. kartice Mozaik

Št. kartice Mozaik

Glavno dejavnost, ki jo opravljam

E-naslov
Datum, podpis in žig
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Mag. Boris Ružič, univ. dipl. inž. el.,

Davčni zavezanec             

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

ID za DDV
Naslov

GSM telefon

Predavatelja

Prijavnica za seminar VARNO VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH
INŠTALACIJ - 18. marec 2016
Davčni zavezanec             

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

seznanitev in obrazložitev z vsemi zahtevami zakonodaje, pravilnikov in standardov
pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu s področja varnega izvajanja in vzdrževanja električnih inštalacij in temeljnimi načeli za zagotavljanje varnosti proizvodov
predstavitev tehničnih predpisov, stanja tehnike oz. slovenskih standardov, ki se
nanašajo na zagotovitev varnosti pri načrtovanju, izvajanju in vzdrževanju električnih inštalacij
seznanitev z nevarnimi učinki električnega toka na človeško telo (termični, mehanski,
kemični in biološki)
prikaz ocenjevanja tveganj s poudarkom na varnosti in zdravju pri delu pri izvajanju
električnih inštalacij in vzdrževalnih delih na električnih inštalacijah (oris tveganj in
negotovosti v procesih planiranja, mere za merjenje pogostosti, verjetnosti, resnosti
tveganja, sprejemljivost, razred in stopnje tveganja , ocenjevanje, presoja, analiza in
vodenje obravnave tveganja in negotovosti)
podajanje praktičnih izkušenj in rešitev, ki izvajalcem in vzdrževalcem omogočajo
višjo kakovostno in varnostno raven opravljanja izvajanja in vzdrževanja nizkonapetostnih električnih inštalacij
predstavitev izkušenj dela pod napetostjo - nova uveljavljena metoda vzdrževanja
električni inštalacij pri proizvodnji, distribuciji in prenosu električne energije, v
industriji in drugih ustanovah.               

VABILO

S E K C I J E

A K T U A L N O

Seminar POROČANJE O NASTALIH
ODPADKIH do 31. marca 2016

E L E K T RO D E J AV N O S T

Datum, podpis in žig

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

GSM telefon

E-naslov

Plačano, dne

Plačano, dne

na TRR

na TRR

Prijavnico dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper
ali pošljete po faxu: 05/6271 917
ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si
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Družabno srečanje - piknik
Za člane sekcije instalaterjev-energetikov OOZ Koper organiziramo družabno srečanje - piknik

v petek, 1. aprila 2016 ob 15. uri,
v lovski koči v zaselku Miši pri Dekanih
Upravni odbor OOZ Koper podpira organizacijo družabnih
srečanj, saj  so le-ta za delovanje zbornice zelo pomembna,  
zato se jih  bodo udeleževali tudi predstavniki vodstva zbornice
in tako prispevali k boljši  povezanosti  članstva in vodstva.

Stroški

Zbornica bo članu s poravnano članarino sofinancirala stroške
v višini 12,00 EUR. Preostali del stroškov bodo udeleženci
sami pokrili.

VABILO
Prijave

Predhodna prijava je zaradi naročila hrane in pijače obvezna.
Prijavite se na tel. 05/61 390 13 ali 041/725 125 oziroma
e-naslov: andreja.kozlovic@ozs
torek, 29. marec 2016

S seboj prinesite veliko prijetnega in veselega razpoloženja.         

Kako do lovske koče?

Na poti proti Dekanom, pri osnovni šoli zavijete desno, vožnja
mimo betonarne vas zapelje do prvega križišča, kjer zavijete levo.
Pot vas pelje do in mimo vinske kleti Bordon, kjer zavijete desno.
Nadaljujete vožnjo vse do Gostilne na Brdi, ki bo na vaši levi strani.
Od tu do lovske koče je še cca 600 metrov.

v nedeljo, 20. marca 2016

Sofinanciranje stroškov
Prijave

Prijavite se pri Andreji Kozlovič, telefon 05/61 390 13 ali 041/725 125 ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave

ponedeljek, 14. marec 2016

Sejem LOVE BEAUTY 2016, Ljubljana
nologijo Hibrid Pro-Control.  Poleg tehnične podpore, ki jo svojim dobaviteljem in
strankam nasploh nudi podjetje, je njihova
dodana vrednost tudi svetovanje iz področja izrabe solarne energije v Sloveniji. Predavatelj je prisotnim pojasnil tudi kakšni
so programi solarnih sistemov Viessmann
ter predstavil še  njihov najnovejši  solarni
kolektor Vitosol 200-Fse.         
     Gostje iz podjetja Viessmann so bili nad
udeležbo zelo zadovoljni in prav tako udeleženci, saj je bila udeležba na strokovnem
seminarju brezplačna. Predstavniki podjetja Viessmann, ki si nadejajo tudi v prihodnje dobro sodelovati z našo zbornico,  so
vse udeležence povabili tudi na kosilo v
bližnjo restavracijo.

Ogled sejma DOM v Ljubljani

VABILO
Prevoz

Odhod  ob 13. uri iz avtobusne postaje na Piranski cesti
(pri trgovini Oviesse).

Stroški

OOZ Koper bo  organizirala in pokrila stroške prevoza.
Udeleženci krijejo stroške vstopnic in večerje, ki bo na povratku
proti domu.

Prijave

Telefon: 05/61 390 13 ali 041/725 125 oziroma na e-naslov:
andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave

četrtek, 10. marec 2016

v nedeljo, 10. aprila 2016

Prevoz

Na podlagi števila prijavljenih bomo organizirali prevoz. Odhod ob 9. uri iz avtobusne postaje na Piranski cesti  (pri trgovini Oviesse).

Sofinanciranje stroškov

Stroške ogleda sejma bo zbornica članom s poravnano članarino sofinancirala v višini 70 % vendar ne več kot 50,00 EUR.

Cena vstopnic

Cena dnevne vstopnice je 6,00 EUR. Imetniki kartice Mozaik podjetnih  imate pri nakupu vstopnice 20 % popust.

Prijave

Prijavite se pri Andreji Kozlovič, telefon 05/61 390 13 ali 041/725 125 ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave

SEKCIJA FRIZERJEV

Frizerski seminar
v Ajdovščini

Sekcija frizerjev pri OOZ Ajdovščina organizira seminar
moškega striženja in barvanja z ekipo Subrina Professional, kjer bodo prikazali pet moških striženj ter dve modni
moški barvanji,           

v ponedeljek 14. marca 2016, ob 17. uri
na sedežu OOZ Ajdovščina,
Vipavska 4, Ajdovščina                                             
Seminar bo trajal do 19. ure.
Kotizacija znaša 20,00 EUR (z DDV).
Prijavite se na OOZ Koper, tel. 05/61 390 13 ali na
e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si, najkasneje do
srede, 9. marca 2016.
Stroške udeležbe na seminarju, bo zbornica sofinancirala
članom s poravnano članarino v višini 70 %. Na podlagi
prejetih prijav, bomo organizirali prevoz.
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VABILO

Za člane sekcije kozmetikov OOZ Koper organiziramo ogled
kozmetičnega sejma Love Beauty 2016, ki bo 9. in 10. aprila 2016
potekal, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani,
       

Več o sejemski ponudbi na http://www.sejemkozmetike.si/

ponedeljek, 4. april 2016

SEKCIJA GRADBINCEV

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bo od 8. do 13.
marca 2016 potekal 55. sejem Dom.  Na največji specializirani
mednarodni sejemski prireditvi s področja graditeljstva v
Sloveniji in sosednjih regijah se predstavlja na 20.000 m2
razstavnih površin 517 podjetij iz 32 držav.
Na sejmu bo mogoče videti novosti in zadnje trende na
področju gradbeništva in stavbnega pohištva, ogrevalne in
hladilne tehnike, notranje opreme, varovanja in urejanja okolice.
Vse sejemski dni bo na razpolago tudi brezplačno svetovanje
strokovnjakov Gradbenega inštituta ZRMK, Eko sklada in
ENSVET za vse tiste, ki prenavljajo, gradijo ali pa to načrtujejo.

Za člane sekcij frizerjev in kozmetikov organiziramo ogled Mednarodnega
frizerskega in kozmetičnega sejma Cosmoprof v Bologni v Italiji,            

SEKCIJA KOZMETIKOV

Uspešno izpeljana strokovna predstavitev

v petek, 11. marca 2016 ,

VABILO

Zbornica bo članom s poravnano članarino sofinancirala stroške vstopnice in prevoza v višini 70 %, vendar ne več kot 50,00 EUR.

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

Za člane sekcije gradbincev OOZ Koper organiziramo ogled
ljubljanskega sejma DOM,

Sejem COSMOPROF 2016, Bologna

Na podlagi števila prijav bo organiziran skupni prevoz. O uri in kraju odhoda boste prijavljeni pravočasno obveščeni. Člani si vstopnico
priskrbite sami. Cena vstopnice, če jo kupite preko spletne strani http://www.cosmoprof.it/biglietteria/acquista-online/ je 26,00 EUR,
na blagajni sejmišča je 45,00 EUR.

Rok prijave

     Na strokovni predstavitvi, ki smo jo za
člane sekcije instalaterjev-energetikov
OOZ Koper, v sodelovanju s podjetjem Viessmann d.o.o. iz Maribora organizirali 25.
februarja 2016, je bilo prisotnih 22 inštalaterjev. V večini so bili člani naše zbornice,
nekaj  je bilo tudi članov  sosednjih obalnih
zbornic.           
     Predavatelju, mag. Slavku Možetu, ki
je v podjetju Viessmann vodja tehnične
službe, so  udeleženci prisluhnili z velikim
zanimanjem. Seznanili so se z   Viessmannovim programom toplotnih črpalk (zrak/
voda, zemlja/voda, voda/voda), primeri  
izvedbe in možnosti montaže. Predavatelj
jim je predstavil  tudi nov produkt podjetja,
toplotno črpalko Vitocal 250-S z novo teh-

SEKCIJI FRIZER JEV IN KOZMETIKOV

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 A R E J E V - E N E R G E T I KO V

SEKCIJA FRIZERJEV

Sejem HAIRSTYLE
NEWS 2016, Zagreb

VABILO

Sekcija frizerjev pri OZS organizira enodnevni ogled
13. mednarodnega frizerskega festivala
Hairstyle News 2016 v Zagrebu,
        v nedeljo, 3. aprila 2016
Sekcija  bo organizirala tudi dvodnevno strokovno ekskurzijo 2. in 3. aprila 2016 z odhodom
v soboto ob 13. uri iz Ljubljane. Ob zadostnem številu prijav bo zagotovljen  tudi odhod iz Kopra.
Članom sekcije, ki imajo poravnano članarino, bo Sekcija frizerjev pri OZS krila del stroškov, zato je
za člane cena nižja. Člani imajo tudi  20 % popust na vstopnico za strokovne in poslovne seminarje,
vendar le v kolikor se vstopnice naročijo pri zbornici oziroma pri turistični agenciji.  Popust ne velja
za Look&Learn seminarje v nedeljo 3. aprila 2016, za katere je potrebno vstopnice kupiti posebej.
Popust ne velja za nakup posameznih vstopnic na sejmu.
Vabilo s prijavnico boste člani sekcije frizerjev prejeli po e-pošti.
Več informacij o sejmu ter program strokovnih seminarjev si lahko ogledate na spletni strani
www.hairstyle-news.hr.
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SEKCIJA GOSTINCEV IN ŽIVILCEV

Obvezno označevanje hranilnih
vrednosti živil
     Uredba o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih
potrošnikom (Ur. l. RS, št. 6/2014) velja od 13. decembra 2014.
     Od 13. decembra 2016 pa je obvezno tudi označevanja hranilne vrednosti živil.          
    Obvezno označevanje hranilne vrednosti   zajema energijsko
vrednost, količine maščob, nasičenih maščob, ogljikovih hidratov,
sladkorjev, beljakovin in soli. Za potrošnika so to pomembne informacije, na podlagi katerih lahko izbiro živil na trgu prilagodi svojim
potrebam in željam.       
     Označevanje hranilne vrednosti  ne velja za jedi, ki so pripravljene v gostinskih obratih (gostilnah, restavracijah …).                Vir: OZS

Strokovna ekskurzija na Dunaj   
     

Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS za člane sekcij organizira
dvodnevno strokovno ekskurzijo na Dunaj, predvidoma 4. in
5. aprila 2016, z ogledom strokovnega sejma Hotel und Gast
Wien in z ogledom dobrih strokovnih praks v Avstriji. Vabilo
boste člani sekcije prejeli po e-pošti. Več o sejmu najdete na
spletni strani: http://www.hotel-gast./

Obrtna zbornica Istrske
županije podelila priznanja
gostincem

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis P1 plus 2016 - Garancije Sklada za
bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje v sodelovanju z
naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Hypo Alpe-AdriaBank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka Vipa
d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska
banka d.d., SKB banka d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse
d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. ter Delavska
hranilnica d.d. Ljubljana.
Produkt P1 plus 2016 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast MSP in omogočajo: konkurenčno
uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti,
izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na
zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.
Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti
koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev
za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev
sprostiti za nov investicijski ciklus.

Pogoji za sodelovanje

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v
Republiki Sloveniji (MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni
podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s
statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki so se preoblikovale po
Zakonu o socialnem podjetništvu.

     V zeleni dvorani Obrtniškega doma v Kopru je v sredo, 24.
februarja 2016 potekala brezplačna delavnica, ki smo jo v
okviru projekta Obvladovanje mišično-kostnih bolezni in
poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih, pripravili za člane.
Gre za projekt, ki ga je finančno podprl Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije.  Zakon o varstvu in zdravju pri delu, ki je
v veljavi že od leta 2011, od delodajalca med drugim zahteva
tudi načrtovano izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu. Za delodajalca, ki tega ne spoštuje  predvideva kazni od
2.000 do 40.000 evrov.             
     Voditeljici delavnice Barbara Oštir, dipl. med. sestra in Petra
Poznič, mag. kinezologije iz Zavoda  Oreh, sta udeležencem
v teoretičnem delu  podali konkretna in uporabna znanja za

št. 7/2016 z dne 1. februar 2016            
Pravilnik o seznamu
kmetijske in gozdarske
mehanizacije ter katalogu
stroškov kmetijske in
gozdarske mehanizacije           
•
Splošni pogoji poslovanja
Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine
Koper             

•

št. 12/2016 z dne 18. februar 2016               
Pravilnik o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika
o zdravstvenih pogojih
voznikov motornih vozil

•

Sejem Moja poroka za oživitev mesta
      V prenovljeni palači sv. Frančiška Asiškega na Martinčevem trgu v Kopru je Zavod Koper otok, dne  12. in 13. februarja 2016,
pripravil  sejem Moja poroka.             
   Pobudnica za organizacijo sejma je bila članica zavoda Metka Grbec iz Butika Tiskovin, ki je tudi članica naše zbornice.  Na sejmu
so s svojo ponudbo sodelovali  predvsem lokalni obrtniki in podjetniki, med katerimi tudi  naši člani: Ana Kovačič Srblin s svojo
ponudbo cateringa, Mirna Radovac - Foto Belvedere, Komunala Koper, frizerka Žana Budan, kozmetičarka Valentina Brainich,
Fotografski Studio Per-Kofol, Tamara Koren Šuber s ponudbo poročnih oblek in dodatkov, zlatar Ambroz Tomovski in Metka
Grbac s ponudbo tiskovin za poroko.                   
     Člani zbornice so bili z organizacijo sejma zelo zadovoljni, hvaležni, da se tudi v svojem okolju lahko predstavijo.  S svojo udeležbo in pristnim nastopom so želeli predvsem obogatiti lokalno ponudbo in le to predstaviti obiskovalcem. Razstavljavci so bili z
obiskom tako bodočim mladoporočencev kot ostalih gostov  zelo zadovoljni.  Z razmeroma nizkimi prijavnimi stroški so v dveh dneh
stkali prijetne in koristne poslovne odnose, od katerih si obetajo tudi  poslovne priložnosti.              
     Kolikor bo sejem Moja poroka organiziran tudi v naslednjem letu, so letošnji sodelujoči že napovedali ponovno sodelovanje.

Vrednost razpisa

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do
90.000.000 EUR oziroma v skladu z razpoložljivimi sredstvi Garancijskega
sklada GS PIFI MG. Od tega je predvidoma:             
•
67.500.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MSP 5+ (podjetja, ki so
registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge);             
•
22.500.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MLADE MSP (podjetja,
ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge).          
Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne
mere je 19.500.000 EUR oziroma v skladu z razpoložljivimi sredstvi Holdinškega sklada PIFI MG. Od tega je predvidoma:              
•
14.630.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere namenjeno
za MSP 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma
vložitve vloge),              
•
4.870.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere pa je namenjeno za MLADE  MSP (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do
vključno datuma vložitve vloge).             
Tako za izdajanje garancij kot za subvencioniranje obrestne mere velja, da se
razmerje med višinama sredstev za posamezno starostno skupino podjetij
(MLADI MSP in MSP 5+) lahko spremeni glede na povpraševanje in potrebe
MSP.

pomoč pri razumevanju mehanizmov nastanka bolezni in poškodb mišično-kostnega sistema. Pri praktičnem delu sta k aktivnemu sodelovanju pritegnili
vse udeležence, ki  so se tako naučili pravilno izvajati
vaje za izboljšanje gibljivosti. Spoznali so tudi  raztezne vaje in vaje za moč vseh delov telesa, od glave,
vratu, podlahti, prstov, ramenskega obroča, trupa in
nog.  Priporočljivo je, da bi se vaje  izvajale tudi na
delovnem mestu, saj omogočajo hitro in  učinkovito
razbremenitev ter posledično večjo storilnost.                
      Udeležencem je bilo nazorno predstavljen pomen  gibanja  med delovnim časom kot učinkovit
ukrep za preprečevanje akutnih in kroničnih težav
mišično-kostnega sistema, ki so posledica enoličnih
obremenitev posameznih mišičnih skupin med delom. Bolezni gibal so namreč najpogostejši razlog za
odsotnost z dela in invalidnost delavcev.

L I S T

Načrtovanje promocije zdravja na
delovnem mestu

U R A D N I

       
     Redno usposabljanje voznikov za prevoz potnikov in blaga v
cestnem prometu za leto 2016 bo zbornica organizirala, v soboto
14. maja 2016, s pričetkom ob 9. uri na OOZ Koper.         
     Vabilo s prijavnico bomo objavili v aprilski številki glasila.

P O R O Č I L O

Usposabljanje KODA 95  
za leto 2016

Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo
obrestne mere

Z A N I M I V O S T I

R A Z P I S I

S E K C I J E

SEKCIJA ZA PROMET

Foto: Per - Kofol

Roki za predložitev vlog

V restavraciji Bodulka, hotela Velanera v Šišanu pri Puli je 4.
februarja 2016 potekala podelitev priznanj sodelujočim gostincem
prvega dela  prireditve Istra Gourmet Tour, ki je potekal  med  15.
oktobrom in 17. decembrom 2015 tako v hrvaški kot v slovenski
Istri in na kateri se je predstavilo 9 gostincev. Naš član Kristjan
Katarinčič je zasedel 5. mesto.  Na dan podelitve  je restavracija
Bodulka  otvorila tudi drugi del Istra Gourmet Toura, v katerem
sodeluje 9 restavracij.                     
V okviru prireditve Istra Gourmet Tour, vas vabimo, v četrtek,
17. marca 2016 ob 19.uri, v restavracijo Venezia,
na Škofijah (Igralni salon Carnevale). Rezervacije sprejemajo na
telefon: 05/66 802 00 ali na e-naslov: hotel@carnevale.si.

14

Javni razpis bo odprt do 15. oktobra 2016 oziroma do porabe sredstev. V
primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 15. oktobra  2016,
bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Roki za predložitev vlog so: 1. marec, 15. marec, 1. april, 15. april, 1. maj, 15. maj,
1. junij, 15. junij, 1. julij, 15. julij, 15. avgust, 1. september, 15. september, 1. oktober  in 15. oktober 2016.

Foto: Per - Kofol

Foto: Per - Kofol

Foto: Per - Kofol

Foto: Per - Kofol

Foto: Per - Kofol

Foto: Per - Kofol

Dodatne informacije

Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-74, (02) 23412-88, (02) 234-12-42, (02) 234-12-59 in (02) 234-12-64 ali na e-pošti: bostjan.
vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega
podjetniškega sklada in na spletni strani: http://www.podjetniskisklad.si/
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Č L A N I
N A Š I

Bela cesta Forni di Sopra

         
  
     Smučišče, ki so ga prizadevni zaposleni ustvarili, je zares
spominjalo na cestišče. Sredi med popolnoma kopnimi hribi,
so z vrha skoraj dvatisočaka Crusicalasa pričarali bel trak, ki
je omogočal odlično smuko vse do doline. Sončna dneva
brez oblačka, sta omogočala enkratne razglede, na jugu
na raztresene, rjavo obarvane dolomitske vrhove, le tu pa
tam poprhane z belino, proti Cortini na zahodu, pa na bolj
zasnežene tritisočake s Tofano v ozadju.            
     To smučišče, tako kot precej Koprčanov, poznam že dolgo.
Razen mogoče gozdarstva, v tem kraju ni mogoče razvijati
drugega kot turizem in tega domačini jemljejo resno. Vse od
začetka devetdesetih, ko sem bil prvič na obisku, so vsakič z
očitnim trudom tudi v neugodnih razmerah nekako ustvarili
pogoje, da se je dalo smučati. To je že pred časom ugotovil tudi
Bojan Šturm in tudi na tej podlagi ustanovil Smučarski klub
Capris, s katerim naša zbornica že dalj čas uspešno sodeluje.             
     Letos se je obrtniški smučarski izlet prijetno raztegnil na dva aktivna dneva.
Predvsem za upokojence, kakršna sva midva z Vojkom, je zelo pomembno, da
se telo lahko aklimatizira in da se vse operacije, kot so oblačenje, obuvanje in
malicanje v miru in počasi zgodijo. Malo sem bil razočaran nad skromnejšo
udeležbo od pričakovane, ampak je to verjetno naravno stanje, ko tudi na
državni ravni kolektivni duh popušča in čedalje več ljudi skrbi samo zase in
svoje najbližje. Mogoče bi se lahko izleta udeležil tudi kakšen več od naše
zbornične birokracije, predstavnik je bil Zlatko od gradbenikov, ki je svojo
nalogo dobro opravil, edino pri smučanju samem bi se moral malo bolj
potruditi. Ob tem je potrebno pohvaliti organizatorje za več kot ugodno ceno
paketa, glede na vse ponujeno. Posrečena je bila zamisel o večernem poteku
majhne tombole, glavni dobitek je bil pršut, ki smo ga skupaj »tovariško«
pospravili vse do povratka domov.                 
     Ampak važno je bilo smučanje. Med sicer deževnimi dnevi,  sta nas dva
prelepa dneva, na prijetnem, nezahtevnem in varnem smučišču zanesljivo
sprostila in vsakdanje delo bo lažje. Spomin na belo cesto v Forniju zanesljivo
ne bo posivel.
                  
    
član Božo

Oglasi POSLOVNE BORZE
•

Angleško podjetje, ki se ukvarja s sitotiskom na oblačila, išče dobavitelja
prilagojenih oblačil v majhnih serijah.           
Šifra: EEN-feb-04               
•
Nizozemsko podjetje, ki se ukvarja z modo, išče novega proizvodnega
partnerja za njihovo zbirko oblačil. Potencialni partner bi moral imeti
izkušnje s proizvodnjo oblačil. Podjetje se zanima za dogovor o proizvodnji.              
Šifra: EEN-feb-11                 
•
Angleško podjetje je razvilo športna oblačila in išče proizvajalca z
izkušnjami pri izdelavi športnih izdelkov iz visoko kakovostnih »stretch«
tkanin ter je sposobno realizirati naročila v velikih količinah.                    
Šifra: EEN-feb-14                   
•
Turško podjetje, specializirano za proizvodnjo in trgovanje jeklenih profilov in jeklenih izdelkov, išče distribucijske storitve in/ali joint venture
na področju jeklenih izdelkov.               
Šifra: EEN-feb-19               
•
Švedsko podjetje išče partnerje za proizvodnjo majhnih netkanih vrečk
sestavljenih iz 3 različnih kemikalij. Podjetje ima proizvodnjo na Kitajskem, vendar bi rado skrajšalo čas z vzpostavitvijo proizvodnje v Evropi,
kot tudi povečalo proizvodnje zmogljivosti. Proizvodnji partner mora
biti sposoben proizvesti 600.000 netkanih vrečk na mesec.                   
Šifra: EEN-feb-22              
•
Švedsko podjetje je zasnovalo inovativni gospodinjski izdelek iz silikona,
ki se lahko uporablja kot dodatek za vsako posodo pri stepanju/mešanju hrane in preprečuje brizganje vsebine iz sklede. Podjetje išče
zanesljivega proizvodnega partnerja v Evropi za dolgoročno poslovno
partnerstvo.               
Šifra: EEN-feb-23               
•
Podjetje iz Poljske s sedežem v Lublinu je specializirano za uvoz in izvoz
vezanih in ivernih plošč, ki se uporabljajo v sektorju pohištva in stavb.
Podjetje išče proizvajalce vezanega lesa in ivernih plošč v tujini za
prodajo teh izdelkov na poljskem trgu.                  
Šifra: EEN-feb-24              

16

•

Majhna francoska delavnica specializirana za modne dodatke, kot so
kravate, metuljčki, telovniki, jopiči in suknjiči, išče proizvajalce ali dobaviteljev kovinskih zadrg, zaponk ali gumbov za sklenitev sporazuma o
proizvodnji.                  
Šifra: EEN-feb-29        

Oglasi TEHNOLOŠKE BORZE
•

Špansko podjetje, ki razvija elektronske instrumente išče ponudnika, ki
proizvaja uporovne linije in uporovne filme, ki se uporablja v elektronskih vezjih. Podjetje išče proizvodni dogovor ali sporazum o tehničnem
sodelovanju.                   
Šifra: TRES20160112001                      
•
Norveško podjetje išče dobavitelja zelo majhnih nerjavečih vijakov
znanih pod imenom »vretena«. (za proizvodnjo miniaturnih krtačk/
ščetk, ki se uporabljajo v medicinskem okolju)  Povpraševanje je nujno,
saj je imel predhodni ponudnik probleme glede izpolnjevanja zahtevanih standardov. Podjetje išče proizvodni dogovor. Od proizvajalcev se
zahteva certifikat ISO9001.                  
Šifra: TRNO20160126001                  
•
Rusko podjetje iz Republike Mari El specializirano za proizvodnjo visoko
kakovostnih vrat išče sistem odsesovanja prahu, ki se uporablja na kraju
samem, da se zmanjša nastajanje prahu v proizvodnem procesu vrat.
Podjetje išče partnerje za komercialno sodelovanje s tehnično pomočjo.                  
Šifra: TRRU20160118001           
Kontakt - M: sebastjan.rosa@zrs.upr. -  T : 05/663 77 13
Druge informacije:
UP ZRS - Center za sodelovanje z gospodarstvom
Garibaldijeva 18, 6000 Koper
T: 05/663 77 80
E: een@zrs.upr.si
I: http://www.een.si

