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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

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: Gašpar Gašpar Mišić, v.d. direktorja Marjetice Koper d.o.o.-s.r.l.
prevzema priznanje (Fotografija: Foto Belvedere)

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

Pobratenje med obrtniki in podjetniki iz Kopra in Buzeta

•
•

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

     Na slavnostni skupščini sta predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper Slavko Vižintin in predsednica Udruženja obrtnika Buzet Loredana Krbavčić podpisala Listino o pobratenju. Listino o pobratenju sta
predsednika podpisala z zavezo, da bomo skupaj gojili in poglabljali medsebojne stike in skupno sodelovanje ter
s tem ustvarili trden partnerski odnos v znamenju prijateljstva, svobode in miru v našem obmejnem in skupnem
evropskem prostoru.    
         
Igor Božić, podpredsednik Udruženja obrtnika Buzet je spomnil na  začetek prijateljskih srečanj tri desetletja nazaj, ko je bila na tem območju še Republika Jugoslavija. V
Buzetu je bil takrat predsednik obrtnega združenja Klaudio Marinac. Številni koprski
obrtniki, predvsem tisti, ki so opravljali proizvodne in prevozniške ter nekatere storitvene dejavnosti, so izbrali Buzet kot sedež svoje obrti, saj je takrat to mesto spadalo
med nerazvite občine in je zaradi tega imelo nižje davke.            
    To je bil  zelo ugoden čas tudi za združenje, saj so bili slovenski obrtniki, ki so se
registrirali v občini Buzet obvezni člani združenja. Z razpadom Jugoslavije je Obrtno
združenje Buzet izgubilo 260 članov, približno toliko članov kot jih ima danes.          
     Kot zanimivost je povedal, da sta bila prva dva obrtnika iz področja celotne Jugoslavije, katerima je država dovolila zaposliti več kot 20 delavcev, prav slovenska obrtnika
v Buzetu. To sta bila Rado Kovič, ki se je ukvarjal s predelavo plastničnih mas in Ivan
Akrapovič, oče uspešnega slovenskega podjetnika Igorja Akrapoviča. Obrt Ivana Akrapoviča  je prevzel vnuk, ki
še danes posluje v Buzetu.           

Pravno svetovanje zajema

Brezplačno svetovanje

•

prva sreda v mesecu: od 10. do 12. ure - osebno na sedežu OOZ Koper, po predhodni najavi na tel. 05/61 390 12 ali 05/61 390 00

•
•
•

svetovanje za odprodajo terjatev
svetovanje na področju predsodne in sodne izterjave /možno za posamični primer na osnovi dokumentacije
svetovanje za učinkovitejši proces izterjav

Svetovanje zajema

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

•
•
•

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.

2

   

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     

Storitve za člane OOZ Koper z 20 % popustom

      

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

D E L U

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

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

     V petek, 25. novembra 2016 je Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper na
slavnostni skupščini podelila jubilejna priznanja članom, ki v letu 2016 beležijo 10, 20,
30, 40 in 60 let opravljanja dejavnosti.          
     V slavnostnem nagovoru je predsednik zbornice Slavko Vižintin poudaril tudi
pomen organiziranega delovanja obrtnikov in podjetnikov.          
      OOZ Koper in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije svojim članom nudita številne storitve, ugodnosti in popuste, ki so vsekakor dobrodošli, a člani od
zbornice danes pričakujejo več. Pričakujejo predvsem, da zbornica,   kot politično neopredeljena, strokovna in   reprezentativna organizacija obrti in podjetništva, sodeluje z zakonodajalcem tako, da pravočasno, kvalitetno, konstruktivno
in predvsem odločno   predstavlja   in zagovarja predloge in zahteve svojih članov.  
Mestno občino Koper in Občino Ankaran je pozval k sodelovanju pri iskanju primernega zemljišča za izgradnjo domicilnega kamionskega terminala ter k ponovni uvedbi finančnih spodbud, ki so jih
obrtniki in podjetniki že imeli in bi bile v tem času še kako dobrodošle.           
     O koprski zbornici je povedal še, da ima nekaj manj kot 700 članov, da je v letu 2016 izstopno izjavo podalo 63
članov, v članstvo pa je vstopilo 30 novih. To kaže na to, da se je upadanje, ki je sledilo ukinitvi obveznega članstva,
nekoliko umirilo.  Kljub zmanjšanju prihodkov iz naslova članarine in zahvaljujoč privarčevanim sredstvom ter prihodkom, ki jih zbornica ustvari s svojo tržno dejavnostjo, danes zbornica nima takih finančnih težav, ki bi ogrožale
njen obstoj.              

•
•

IZTERJAVA TERJATEV

Ljubljanska cesta 3,
6000 Koper

Zbornica podelila jubilejna priznanja
za leto 2016

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:    

•

•
•
•
•
•

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.

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

Svet prihodnosti je svet brez mej
Sergej Pinter, podpredsednik Upravnega odbora Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper pa je v svojem  
nagovoru povedal: »Tistega časa se spominjam iz pripovedovanja očeta, ki je bil takrat aktiven obrtnik in član Upravnega odbora Obrtnega združenja Koper, skupaj z očetom našega cenjenega župana, gospodom Brankom Popovićem
– takratnim predsednikom.
V Buzetu sta 3. septembra 1987 takratna župana – v tistih časih so tej funkciji seveda nadeli malo bolj zapleten izraz
– Janko Kosmina in Ivan Klarić podpisala Listino o pobratenju med Občino Koper in Občino Buzet. Kmalu za tem se je
začelo tudi prijateljstvo med našo zbornico in Udruženjem obrtnika iz Buzeta. Prva priložnostna srečanja predstavnikov
združenj segajo namreč v leto 1988, ko je bil predsednik koprske zbornice Dušan Milenkovič. Srečevali smo se tudi v devetdesetih letih, ko je našo zbornico vodil Vojko Valič. Prijateljstvo pa se je poglobilo v obdobju, ko je bil na čelu zbornice
Vladimir Ražman. Takrat se je začelo tudi tesnejše sodelovanje, ki je bilo še posebej intenzivno med gostinci.
Poseben pečat sodelovanju in prijateljstvu med koprsko zbornico in združenjem obrtnikov iz Buzeta pa sta dala aktualna predsednika: Loredana Krbavčić, predsednica Udruženja obrtnika Buzet in Slavko Vižintin, predsednik Območne
obrtno-podjetniške zbornice Koper. Na njuno pobudo sta oba upravna odbora soglasno sprejela sklepa, da se podpiše
Listina o pobratenju.
Leta 2014, ko so vzhodno Hrvaško prizadele hude poplave, v katerih so bili uničeni številni domovi in mnoge obrtne
delavnice, se je koprska zbornica pridružila Obrtnemu združenju Buzet in sodelovala v dveh humanitarnih akcijah v
Hrvatski Kostajnici in v Gunji.
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»Podpis Listine o pobratenju je korak, s katerim želita tako Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper kot Udruženje obrtnika Buzet potrditi nadaljnje sodelovanje in
okrepiti razvoj odnosov med posamezniki in med gospodarskimi subjekti ter ustanovami v tem delu Evrope. Tiste Evrope, v kateri vsi narodi enakopravno sodelujemo.
Tiste Evrope, kjer se regionalno povezujemo. Tiste Evrope, v katerih ne bo mej, bodečih
žic in zidov. Prav to namreč simbolizira ta podpis. Brisanje mej. Tistih mej, ki jih med
ljudi postavlja politika, da se potem lahko o njih prepira, mi pa jih sploh ne potrebujemo. Predvsem pa simbolizira brisanje mej v glavah. Mej v glavah tistih, ki mislijo da
lahko iz pozicije moči drugim predpisujejo, kako se bodo organizirali, delali in živeli.
Ali pa tistih, ki z odklanjanjem sodelovanja želijo pokazati moč, ne da bi se zavedali,
kako šibki so pravzaprav«.
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Slavnostne skupščine Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper so se udeležili: župan Mesta Buzet Siniša
Žulić, podžupan občine Ankaran Franko Železnjak, podpredsednik Obrtne zbornice Istarske županije Enrico
Cernecca, častni in doživljenjski predsednik Obrtnega združenja Buzet Klaudio Marinac, predsednik Območne
obrtno-podjetniške zbornice Izola Rajko Kodrič, predsednik Obrtne zbornice Sisačko-moslavačke županije Adolf
Cvanciger, predsednica Obrtnega združenja Sisak Ivanka Čačić, predsednik Obrtnega združenja Stubica Nenad
Kučiš in drugi gostje.           

Prejemnik priznanja za 60 LET DEJAVNOSTI
Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. - odvoz odpadkov,
cvetličarstvo         
     Podjetje Marjetica Koper d.o.o. je pravni naslednik podjetja
Komunala Koper d.o.o., katerega je Občinski ljudski odbor
Koper leta 1956 ustanovil kot Zavod za komunalne dejavnosti
Koper. Po koncu druge svetovne vojne je bil to prvi poseben
zavod za komunalne dejavnosti. Zavod je že takrat, poleg
odvoza smeti in vzdrževanja cest in kanalizacije, opravljal tudi
gradbena dela in imel organizirano pogrebno službo. Leta
1960 je Koper zaradi priseljevanja ljudi iz osrednje Slovenije
hitro rasel in veliko se je gradilo. Ob tem je bilo potrebno
poskrbeti tudi za ozelenitev in parkovne ureditve, za kar je, kot
naslednik zavoda, v pretežni meri poskrbel Komunalni servis
Koper iz lastnih drevesnic v Škocjanu in Dekanih. Leta 1996 je
bilo podjetje preoblikovano v Javno podjetje Komunala Koper
d.o.o. Leta 1999 je podjetje postalo član Območne obrtne
zbornice Koper. Junija letos se je preimenovalo v Marjetica
Koper d.o.o.-s.r.l.
Izbira novega imena firme Marjetica Koper ni bila naključna,
temveč premišljena in zgodovinsko utemeljena. Marjetica, kot
vemo, se je desetletja pojavljala v uradnem logotipu nekdanje Komunale Koper, to ime se še danes uporablja pri številnih programih Marjetice
Koper. Sprememba imena omogoča lažjo predstavitev in pozicioniranje podjetja, ki se danes ne ukvarja več samo s komunalnimi, temveč s
številnimi drugimi dejavnostmi, storitvami in tržnimi programi. Ne smemo zanemariti niti dejstva, da Marjetica Koper v zadnjih letih prevzema
tudi vlogo vzgojitelja občanov vseh generacij pri spremembi odnosa do skupnega okolja in je s svojimi programi prisotna v predšolskih in šolskih
ustanovah, tesno sodeluje s športnimi, kulturnimi organizacijami in javnimi zavodi v občini.
Marjetica Koper zagotavlja kakovosten javni servis približno 54 tisoč občanom Mestne občine Koper in Občine Ankaran, na območju, ki je
veliko več kot 300 km2. Družba dejansko predstavlja javni servis občanov, katerim vsak dan zagotavlja čisto, urejeno in varno okolje. S trajnim
vlaganjem v znanje, nove ideje, tehnologije in optimizacijo obstoječega stanja, družba skrbi za zagotavljanje najvišje ravni kakovosti življenja.
Zavidljivih 60 let obstoja družbe predstavlja šest desetletij razvoja, gradnje, sodelovanja in dobrih odnosov z občani, uporabniki storitev ter
lokalno skupnostjo.
Skupščina OOZ Koper za častitljiv jubilej čestita vodstvu in vsem zaposlenim.

A K T U A L N O

A K T U A L N O

Naši člani se danes srečujejo na sejmih, na raznih promocijskih, izobraževalnih in drugih dogodkih. Naši gostinci so sodelovali na promocijski prireditvi Gastro okusi Istre, predstavili smo se na Obrtnem sejmu v Puli, že nekaj let sodelujemo v
projektu Istra gourmet tour. Sodelovali smo tudi na Športnih igrah obrtnikov Istre v Buzetu, kjer smo skupaj s prijatelji iz
Siska in Stubice ter Občine Buzet formirali skupno ekipo, ki smo jo poimenovali „Naši“.
Prijateljstvo, sodelovanje in končno tudi nove poslovne priložnosti so našega predsednika Slavka Vižintina spodbudile,
da se je prostovoljno včlanil v Obrtno združenje Buzet in s tem postal tudi prvi tujec prostovoljni član Obrtnega združenja
Buzet in Hrvaške obrtne zbornice.
Ob teh dogodkih smo nove prijatelje spoznali še med obrtniki iz Siska, Stubice in Slavonskega Broda.«    

Prejemnik priznanja za 40 LET DEJAVNOSTI
Frizerski salon Elli - Loris Morosini s.p.
Frizersko dejavnost je začela Lorisova mama, Elide Morosini, najprej na Staničevem trgu, nato na Triglavski ulici, kjer obratovalnica deluje še danes. Leta 1999 je po upokojitvi dejavnost prenesla na sina. Kot vsi, ki so bili navajeni celo življenje trdo delati, tudi Elide občasno še pomaga v salonu.
Tako gospa Elide kot Loris se podelitve nista mogla udeležiti. Prisotni so jima čestitali z aplavzom.

Prejemniki priznanj za 30 LET DEJAVNOSTI

Zahvaljujemo se sponzorjem, ki so dogodek finančno podprli:
Marjetici Koper d.o.o.- s.r.l.  - Zavarovalnici AdriaticSlovenica - Prosperi, družbi za izterjavo d.o.o. - Banki Koper

1. Ferfolja Franko s.p. - montaža klimatskih naprav
2. Filipič Robert, Emby d.o.o. - izdelava, montaža in vzdrževanje el. naprav
3. Gostilna Sočerga - Milan Palčič s.p.
4. Medved Bojan s.p. - montaža in vzdrževanje telefonskih naprav
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5. Primožič Branko s.p. - električne in elektronske instalacije
6. Umer Vili s.p. - vodoinstalaterstvo
7. Žerjal Vojko - Žerjali d.o.o., proizvodnja in montaža kovinskih izdelkov
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MED OOZ KOPER IN UDRUŽENJEM OBRTNIKA BUZET

Prejemniki priznanj za 20 LET DEJAVNOSTI

1988

1. Apollonio David s.p. - avtomehanika in prevozništvo
2. Bordon Dejan s.p. - težka gradbena mehanizacija
3. Bremec Bojan s.p. - avtomehanika
4. Debernardi Mauricio s.p. - mizarstvo
5. Godnič Janko s.p. - prevozništvo
6. Grižančič Avelino s.p. - kovinske konstrukcije
7. Hoby commerce center, d.o.o. - mizarstvo
8. Jakopin Nada s.p. - čistilni servis
9. Kapić Nurija s.p. - gradbeništvo

Slavnostna skupščina OZ Koper. Predsednik Obrtnega združenja Koper Dušan
Milenkovič, predsednik Udruženja samostalnih privrednika Buzet Klaudio Marinac,
sodelavka in sekretarka koprskega združenja Tatjana Ivančič in Vida Habe

1988

Slavnostna skupščina OZ Koper. Predsednik Obrtnega združenja Koper Dušan
Milenkovič, predsednik Udruženja samostalnih privrednika Buzet Klaudio Marinac,
sodelavka in sekretarka koprskega združenja Tatjana Ivančič in Vida Habe

10. Keber Ivan s.p. - montaža in servis elektro naprav
11. Klarić Vinko s.p. - avtomehanika
12. Lamy Argenti in ostali, d.n.o. - strojne instalacije
13. Maršič Alfred, s.p. - postavljanje kovinskih konstrukcij
14. Montaž d.o.o. - ključavničarstvo in popravilo strojev
15. Pavlič Franko s.p. - prevozništvo
16. Ražman Zvonko s.p. - strojne instalacije
17. Šavle Edvard s.p. - prevozništvo

Prejemniki priznanj za 10 LET DEJAVNOSTI

1. Afer d.o.o. - gradbeništvo
2. Benčič Branko s.p. - pleskarstvo
3. Čok Boštjan s.p. - prevozništvo
4. Džafić Ernes s.p. - gradbeništvo
5. Ferluga Aleš s.p. - mizarstvo
6. Gorenc Olivera s.p. - gostinstvo
7. Konal d.o.o./s.r.l. - živilska industrija
8. Kukučka Tihomir - Anti d.o.o., elektroinstalaterstvo
9. Mari d.o.o. - tiskarstvo
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10. Markučič Matej s.p. - težka gradbena mehanizacija
11. Mijatović Željko s.p. - mehanska obdelava kovin
12. Petković Petar s.p. - prevozništvo
13. Pongrac Josip s.p. - teracerstvo
14. Salkić Nedžad s.p. - pleskarstvo
15. Stanić Željko s.p. - upravljanje z nepremičninami
16. Starlogis d.o.o. - proizvodnja pohištva
17. Šavron Jadran s.p. - mizarstvo
18. Žunič Dean s.p. - prevozništvo
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UTRINKI DOLGOLETNEGA PRIJATELJSKEGA SODELOVANJA
MED OOZ KOPER IN UDRUŽENJEM OBRTNIKA BUZET

2004

OOZ Koper in UO Buzet na obisku
2013 priPredstavniki
Udruženju obrtnika Slavonski Brod, kjer so obiskali
tudi starodavno kovačijo Draga Žamboka

iz slavnostne skupščine OOZ Koper.
2007 Utrinek
Z leve: Anka Krbavac in Loredana Krbavčić iz UO
Buzet in Elide Laginja, sekretarka OOZ Koper

Slavnostna skupščina OOZ Koper. Z desne: predsednik Slavko Vižintin,
2013 sekretarka
in predsednica UO Buzet, Nadja Bartolić in Loredana Krbavčić;

predsednik OZS Alojz Kovšca, sekretarka in strokovna sodelavka OOZ Koper,
Elide Laginja in Tatjana Ivančič ter Aljoša Norbedo, lastnik gostilne

Gastro okusi Istre: Vladimir Ražman predstavlja ponudbo razstavljalcev
- članov OOZ Koper

igre obrtnikov Istarske županije v Buzetu. Slavko Vižintin
2013 Športne
in Nives Gržentić v družbi gradonačelnika Buzeta Siniša Žulić

in dogradonačelnice Ane Pernić. Ana in Nives sta zmagali v pikadu.
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2014 OOZ Koper s prijatelji obrtniki iz Buzeta, Stubice, Siska in Slavonskega Broda po slovenski obali

UTRINKI DOLGOLETNEGA PRIJATELJSKEGA SODELOVANJA
MED OOZ KOPER IN UDRUŽENJEM OBRTNIKA BUZET

skupščina OOZ Koper.
2015 ZSlavnostna
desne: Slavko Vižintin, podpredsednik Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije Ivan Meh, Loredana Krbavčić in Elide Laginja

2014

Subotina po starinski v Buzetu.
Župan Istarske županije Valter
Flego s soprogo, predsednica
Turističnega združenja Buzet
Nada Prodan Mraković, Loredana
Krbavčić in Elide Laginja

2014

2014
10

Slavko Vižintin in Damir Prar

Delovna akcija v Gunji na Hrvaškem, kjer smo obrtniki iz Stubice, Siska, Buzeta in Kopra pomagali pri obnovi treh v poplavi
uničenih obratovalnic

2016 Izlet članov OOZ Koper v Buzeštino in druženje s kolegi iz Buzeta

skupščina OOZ Koper. Z desne: Gašpar Gašpar Mišić, Loredana Krbavčič,
2016 Slavnostna
Sergei Pinter, Elide Laginja in Slavko Vižintin

Slavnostna skupščina OOZ Koper. Listino o pobratenju sta 25. novembra slovesno
2016 podpisala
Slavko Vižintin, predsednik OOZ Koper in Loredana Krbavčić, predsednica
Udruženja obrtnika Buzet
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Zakon določa minimalne pogoje, ki jih
je treba obvezno nuditi napotenim
delavcem (minimalna plača, delovni
urnik, letni dopust, zaščita nosečnic in
delavcev z majhnimi otroki, itd.), ki so
sicer predvideni samo za dela, ki trajajo
več kot 8 dni; izjema je gradbeništvo,
kjer je treba predpise spoštovati ne glede na čas trajanja del.
V primeru, da napotitev ni legitimna, določa zakon posledice
nepravilnega ravnanja. Delavec bo v tem primeru obravnavan kot zaposlen pri dejanskemu koristniku njegovih uslug,
torej pri naročniku; obenem bosta podjetje, ki napoti delavce na delo v tujino, ter naročnik lahko kaznovana z globo
50 evrov za vsakega delavca in za vsak dan dela, z minimalnim
zneskom 5.000 evrov in maksimalnim zneskom 50.000 evrov.

Nove administrativne obveznosti
Obenem zakon določa še nove administrativne obveznosti, ki
jih mora spoštovati vsako podjetje, ki napoti delavce v Italijo,
in sicer:           
•
obvezno sporočilo o napotitvi Ministrstvu za delo;             
•
obveznost hranjenja dokumentacije o napotitvi
(obvezno prevedena v italijanščino) za vsaj dve leti od
zaključka del,           
•
obvezno imenovanje “referenta” v Italiji, in sicer enega referenta, ki bo zadolžen za prejem in pošiljanje aktov
in dokumentov, ter enega referenta za stike z javnimi
upravami, v prvi vrsti s sindikalnimi organizacijami;           
Potem, ko je bilo nekaj mesecev kar precej nejasnosti glede
teh obveznosti, so pristojni organi podali prva uradna mnenja,
obenem pa je pred kratkim vlada objavila podzakonski akt, ki
bo stopil v veljavo 26. decembra 201 in zadeva obvezno sporočilo o napotitvi.

Pogoji za slovenska podjetja
Poglejmo podrobneje, kaj morato slovenska podjetja urediti,
če želijo po pravilih opravljati storitve v Italiji.             
•
obvezno sporočilo o napotitvi – to sporočilo bo obvezno od 26. decembra 2016 dalje. Pred prvim sporočilom
se bo moralo podjetje najprej registrirati. V sporočilu (ki
bo v prvi fazi samo v italijanskem jeziku) bo potrebno  
vsaj 24 ur pred začetkom dela sporočiti podatke o podjetju in njegovem direktorju, o naročniku, o napotenih
delavcih, o trajanju del in o referentu. Tudi morebitne
spremembe teh podatkov bo treba javiti v roku 5 dni. Če
podjetje, ki napoti delavce, ne pošlje sporočila, je predvidena kazen od 150 do 500 € za vsakega delavca.              
•
hranjenje dokumentacije o napotitvi – to je nedvomno
najbolj zahtevna obveza za slovensko podjetje, kajti predviden je prevod v italijanščino za vse dokumente vezane
na delovno razmerje delavcev, ki so napoteni v Italijo:
pogodbe o zaposlitvi, plačilne liste, potrdilo o dejanskem
izplačilu plač, potrdilo o vpisu delavca v ZSSS, obrazec A1
ter list prisotnosti, kjer je za vsakega delavca naveden čas
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•

Kje dobite strokovno pomoč
Slovensko deželno gospodarsko združenje in povezano
storitveno podjetje Servis sta na razpolago vsem interesentom za pomoč pri prilagoditvi novim predpisom in za                
•
opravljanje funkcije “referenta”              
•
svetovanje glede obveznega sporočila o napotitvi in
glede pogojev za delo v Italiji (minimalna plača in druge
informacije) – predviden je operativni sestanek z zainteresiranim podjetjem in telefonska asistenca za registracijo podjetja in za pošiljanje prvih sporočil o napotitvi
(v nadaljevanju bo podjetje samo pošiljalo sporočila o
napotitvi)          
•
prevodi dokumentacije – kot navedeno, gre za stroškovno in časovno najbolj zahtevno obveznost. Na razpolago
smo za pripravo prevodov (v lastni režiji oz. preko konvencioniranih prevajalcev), interesente pa vabimo, da
storitev prevajanja preverijo tudi samostojno pri prevajalcih, ki jih sami izberejo.           
       

Z napotnico OOZ Koper imate člani zbornice
pri SDGZ
•

pravico do brezplačnega prvega
informativnega sestanka, na katerem
boste dobili glavne informacije

• 15 % popust na plačljive storitve SDGZ
         in njihovega podjetja Servis

Dodatne informacije
Za dodatne podrobnosti in informacije se lahko obrnete na
SDGZ - Slovensko deželno gospodarsko združenje
URES - Unione regionale economica slovena
Ul. - Via Cicerone 8, I-34133 Trst - Trieste
T: +39 040 67248
F: +39 040 6724850
E: info@sdgz.it
I: www.sdgz.it ali www.ures.it

A K T U A L N O

dela (ime in priimek, dan, delovni čas od…do…) idr. Ta
predpis je že stopil v veljavo. Že sedaj lahko inšpektorske službe zahtevajo prevedeno dokumentacijo; ko te
dokumentacije ni, je predvidena kazen od 500 do 3000
evrov za vsakega delavca.                                       
obvezno imenovanje “referenta” v Italiji – tudi ta
predpis je že v veljavi; sicer še ni treba uradno javiti
imena (to bo obvezno od 26. decembra v zgoraj navedenem sporočilu), na izrecno zahtevo inšpektorjev pa je treba ime referenta javiti že sedaj. Kot rečeno, gre pravzaprav za dva različna “referenta”, ki pa sta lahko ista oseba.
Funkcija le-teh so stiki z inšpektorskimi in sindikalnimi
ustanovami (na ta način bi se rešile težave s sporazumevanjem zaradi jezika) ter uradna dostavitev aktov (kazni,
zahtevkov po predložitvi dokumentacije idr.), ki torej ne
bodo več izpostavljeni težavam poštnega pošiljanja v
tujino. V primeru, da podjetje referenta ne imenuje, je
kazen zelo visoka, in sicer od 2.000 do 6.000 evrov.               

V Italiji je 22. julija 2016 stopil v veljavo
zakonodajni odlok štev. 136/2016, ki
obravnava problematiko čezmejne
napotitve delavcev v Italijo.

Znižajte si dohodnino že za leto 2016
V torek, 15. novembra 2016 so direktor Adriatic Slovenica d.d., PE
Koper Borut Širca in predsedniki Območnih obrtno-podjetniških
zbornic Koper, Izola in Piran podpisali sporazum o pogojih sklenitve prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
za člane zbornic.            
S sporazumom so članom zbornice in njihovim zaposlenim, ki se
vključijo v kolektivno zavarovanje pri AS, zagotovljeni nižji stroški
pokojninskega varčevanja, ki jih zaračuna zavarovalnica.          
Davčne olajšave za delodajalce:             

•

za vplačane premije v kolektivno pokojninsko varčevanje se
podjetju prizna davčna olajšava pri davku od dohodkov
pravnih oseb in pri davku od dohodkov iz dejavnosti         

•

za vplačane premije delodajalec ne plačuje prispevkov za
socialno varnost         

•

premije se ne štejejo za izpačilo plače in se ne upoštevajo
pri izračunu pokojninske osnove, ki jo izračunava ZPIZ          

•

prednost pri uveljavljanju davčnih olajšav ima
delodajalec

Z leve: Direktor Adriatic Slovenica PE Koper Borut Širca,
podpredsednica UO OOZ Piran Javorka Križman, predsednik OOZ Izola Rajko Kodrič in
predsednik OOZ Koper Slavko Vižintin

Foto: Borut Širca
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Čezmejna napotitev delavcev v Italijo
Pojasnila o novih predpisih

Kolikor sklenete pogodbo o pokojninskem varčevanju in vplačate izbrano
kvoto še v letošnjem letu, si  lahko znižate dohodnino že za leto 2016.
Najnižja mesečna premija je 20,00 evrov.

Spletni portal Moj obrtnik
Z enim povpraševanjem do več ponudb
vanj pa morate izpolniti polja: Elektronski naslov (kontakt), Pomoč iskalniku (podjetje) in Izbrane vrste del (povpraševanje).         

Kako oddam ponudbo na prejeto povpraševanje?             
MojObrtnik.com omogoča pri končnih uporabnikih
vedno bolj priljubljen način iskanja izvajalcev. Gre za
način, ko uporabnik z zgolj enim povpraševanjem
hkrati pridobi več ponudb.             
Obiskanost ter uporaba takšnih portalov hitro narašča, saj končnemu uporabniku prihranijo veliko časa. Zanje so reference izvajalcev ter ocene drugih uporabnikov izjemno pomembne. Vlivajo
jim zaupanje v izvajalca in portal. Na tovrsten način se dogovori
vedno več posla, zato je pomembno, da ga omogoča tudi OZS in
da ste na njem prisotni vsi obrtniki.           
     Prisotni pa ste tako, da dopolnite svojo spletno predstavitev, ki
je za člane OZS povsem brezplačna. Ta vam omogoča tudi sprejemanje individualnih povpraševanj. Lahko pa postanete naročnik
na povpraševanje in prejmete vsa za vas ustrezna povpraševanja.
Člani OZS jih lahko prejemate poskusno do 90 dni brezplačno.
Prijavnico za prejem povpraševanj izpolnite na www.mojobrtnik.com/postanite-ponudnik. Po izteku preizkusnega obdobja
boste, če boste želeli, lahko začeli enoletno naročniško razmerje.
Enoletna naročnina na prejem povpraševanj znaša za člane OZS
le 90 evrov + DDV.      

V povpraševanju, prejetem po e-pošti, kliknite na gumb Želim
oddati ponudbo. Če ste že prijavljeni na mojobrtnik.com, se vam
prikaže stran za oddajo ponudbe. Sicer se boste morali najprej
prijaviti in ponovno klikniti na gumb Želim oddati ponudbo. Če
vam podatki v povpraševanju ne zadoščajo, v spodnje okence vpišite dodatno vprašanje in kliknite na Pošlji vprašanje. Za oddajo
ponudbe vnesite Opis ponudbe, Ceno, Pričetek dela in Veljavnost
ponudbe. S klikom na Pošljite ponudbo bo le-to prejel povpraševalec. Če bo vaša ponudba sprejeta, boste o tem obveščeni preko
e-pošte. Vsa prejeta povpraševanja, oddane ponudbe in potrjene
ponudbe pa si boste lahko ogledali v svojem profilu na mojobrtnik.com, ki je trenutno še v pripravi.           
Decembra je prejem povpraševanj za člane OZS brezplačen!

Informacije
Dodatne informacije dobite na telefon 080 12 42 ali na
e-naslovu: info@mojobrtnik.com

Kako urediti svojo brezplačno spletno predstavitev?             
Prijavite se na www.mojobrtnik.com. Odprlo vam bo vašo spletno
predstavitev, ki jo urejate s klikom na zelen svinčnik. Pomembno
je, da jo čim bolj natančno izpolnite. Za pravilen prejem povpraše-
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Kaj je dobro vedeti
o reciklaži?

     Če na dvoriščih vaših podjetij nastajajo odpadki, za učinkovito ravnanje z
njimi izberete odgovorno družbo z dolgoletno tradicijo in celovito storitvijo.               
     Poiščite poslovnega partnerja, ki preverjeno zagotavlja strokovne in kakovostne storitve, v celoti usklajene z zakonodajo. S pripojitvijo embalažne
sheme Unirec smo v Dinosu svojo ponudbo še dodatno nadgradili. Ne izgubljajte dragocenega časa in denarja – celotno področje ravnanja z odpadnimi materiali, ki nastajajo na vaših dvoriščih, zaupajte enem samem skrbniku
– družbi Dinos.          
      Več kot ima poslovni partner po Sloveniji prevzemnih mest za najrazličnejše odpadne
materiale, bolj učinkovito lahko zagotavlja krajše transportne poti in hitro reakcijo na vaše
potrebe. V Dinosu jih imamo po vsej Sloveniji kar 19. Tako optimiziramo procese in obvladujemo vaše stroške ravnanja z odpadki. Le kdo ni zadovoljen, če lahko celotno skrb za
svoje odpadne surovine zaupa enemu samemu partnerju ter pri tem prihrani? Hkrati imate tudi jamstvo, da so naše storitve opravljene strokovno in v skladu z veljavnimi predpisi.            
      Danes ni pomembno samo, da odpadke pospravimo s svojih dvorišč. Prav je, da spremljamo tudi, kaj se z njimi dogaja v procesu predelave – da po nepotrebnem ne pristanejo
na odlagališču odpadkov. Skupaj s partnerji v Dinosu oblikujemo skupno formulo učinkovitega ravnanja z odpadki. »Nenehno sledimo toku vseh uporabnih odpadnih materialov
in iščemo priložnosti za predelavo v sekundarne surovine za nove izdelke. To je strateška
usmeritev, ki jo uresničujemo že 70 let. Bodite tudi vi del krožnega gospodarstva in ohranjajte naravne vire surovin.            

Maksimalna prilagodljivost vašim potrebam               
     Strokoven in zanesljiv partner celovito poskrbi tudi za tiste odpadne materiale, katerih
reciklaža je otežena ali skoraj nemogoča ter trgu ponuja nove konkurenčne in trajnostne
rešitve, individualno prilagojene potrebam poslovnih partnerjev.            
V Dinosov prevzemni center v Kopru lahko pripeljete:           
•
izdelke iz kovin, kot so železo, nerjaveče jeklo, baker, medenina in aluminij;             
•
steklo iz starega okenskega okvirja ali vitrine, avtomobilsko vetrobransko steklo,
ogledala, steklene kozarce in steklenice;              
•
izdelke iz bele tehnike in male gospodinjske aparate, računalnike, tiskalnike,
zvočnike, televizorje, klimatske naprave in druge tehnične izdelke, ki spadajo v
kategorijo odpadne električne in elektronske opreme;           
•
stare časopise revije, promocijske letake in prospekte, pisarniški papir, zvezki ter
knjige;         
•
stare akumulatorje;           
•
raznovrstno embalažoiz kartona, plastike, lesa, kovine, stekla.                     
Ko odpadni material pripeljete v prevzemni center, prejmete potrdilo o oddaji odpadkov.
Če imate koristnih nekomunalnih odpadkov veliko, pa se lahko dogovorite za prevzem
le-teh na vašem dvorišču. Za pogoje prevzemanja nas pokličite na brezplačno številko
080 44 33.             
Strokovno uničenje zaupne poslovne dokumentacije          
      V vaših prostorih nastaja tudi veliko zaupne poslovne dokumentacije.  Z njo morate
ravnati skrbno, da ne pride v neprave roke in vam ne povzroči poslovne škode. Uničenje
le-te zaupajte  Dinosu, ki vam lahko zagotovi nadzorovan prevzem in razrez dokumentov
do nerazpoznavnosti, odpadek po obdelavi pa je surovina za izdelavo novega papirja. To
je še en primer krožnega gospodarstva, ko odpadnemu materialu v Dinosu damo novo
priložnost – uporabimo ga kot surovino za nove izdelke in tako ohranjamo primarne naravne vire.           

Jeklo

•
•
•

Aluminij

•

•

•

Papir

•
•
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Recikliranje kartona porabi le 75
odstotkov energije, ki je potrebna za
izdelavo novega kartona.            
Recikliranje ene tone papirja prihrani do 31 dreves, 4.000 kWh energije,
270 litrov nafte, 26.000 litrov vode
in 3,5 kubičnega metra prostora na
odlagališču odpadkov.

Plastika

•
•

•

•

AJEMO

Odpadni baker najvišje kakovosti je
vreden najmanj 95 odstotkov vrednosti primarnega bakra.           
Skoraj 40 odstotkov svetovnega
povpraševanja po bakru se zagotovi
z recikliranim bakrom.         

Svetovna trgovina z reciklirano plastiko je ocenjena na 12 milijonov ton,
kar je pet milijard dolarjev na leto.            
Če bi vso odloženo odpadno plastiko reciklirali ali uporabili kot alternativno gorivo za proizvodnjo energije,
bi izpolnili sedem odstotkov kvote
EU pri zmanjševanju emisij CO2.            

Člane Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper obveščamo, da
bomo v marcu 2017 na sedežu OOZ Koper organizirali brezplačne
pedagoško-andragoške seminarje, in sicer:

v ponedeljek, 20. marca
v torek, 21. marca in
v ponedeljek, 27. marca 2017
Čim večjemu številu mentorjev in mojstrskim kandidatom želi OZS
omogočiti pridobitev usposobljenosti, ki je eden od pogojev za
verifikacijo učnega mesta in s tem za sodelovanje delodajalcev s
praktičnim usposabljanjem in izobraževanjem v srednjem poklicnem,
strokovnem in višjem strokovnem izobraževanju.
Seminarji v obsegu 24 ur so razporejeni v tri dni.  Vsebine seminarja,
poleg ključnega dela o načrtovanju in izvajanju praktičnega
usposabljanja z delom, prinašajo še poznavanje psiholoških osnov
učenja in poučevanja, razvojnih značilnosti mladostnikov, učinkovite
komunikacije ter zakonodaje in posebnosti slovenskega izobraževalnega
sistema. Ob tem se z uveljavljenimi in izkušenimi predavatelji, ki
sodelujejo tudi pri pripravah kandidatov za 4. del mojstrskih izpitov,
predstavi tudi vse pomembne dodatne ukrepe, ki vlogo delodajalcev
v izobraževanju  podpirajo z različnimi sistemskimi (finančnimi)
stimulacijami ali drugimi ukrepi, za kar si je OZS uspešno prizadevala in
mlade vzpodbujajo za vključitev poklicno izobraževanje.
Čeprav sta v javnem razpisu predvidena dva seminarja in sicer za
mentorje dijakom in mentorje študentom višjih strokovnih šol, OZS izvaja
enoten seminar z vsebinami tako za ene kot za druge. Takšna rešitev je
po mnenju OZS ustreznejša, saj gre za specifično ciljno skupino mikro
in malih delodajalcev, ki svojo mentorsko vlogo lahko hkrati izvajajo
za dijake in študente, v skladu s svojimi potrebami in možnostmi; tudi
verifikacije učnih mest to specifiko potrjujejo.

NAPOVED
Zakaj na seminar?
OZS želi čim večjemu številu mentorjev in mojstrskim kandidatom
omogočiti pridobitev usposobljenosti, ki je eden od pogojev za
verifikacijo učnega mesta in s tem za sodelovanje delodajalcev s
praktičnim usposabljanjem in izobraževanjem v srednjem poklicnem,
strokovnem in višjem strokovnem izobraževanju. Mojstrskim
kandidatom s tem olajša opravljanje četrtega dela mojstrskega
izpita. Med številnimi udeleženci OZS pričakuje tako delodajalce kot
njihove zaposlene in kandidate za mojstrski izpit.
Seminarje izvajajo tudi številni drugi izvajalci. OZS priporoča
udeležbo na izvedbah seminarjev OZS v sodelovanju z OOZ, saj
imajo člani in potencialni mentorji na voljo še druge potrebne
informacije in storitve; prijavljenim na mojstrski izpit pa v sklopu
seminarja nudita predavatelja OZS še dodatne usmeritve za 4. del
mojstrskega izpita.

Informacije za prijavo

Za prijavo lahko pokličete na OOZ Koper, Andrejo Kozlovič,
na telefone: 05/61 390 00, 05/61 390 13 ali 041/725 125

Dodatni termini

Kolikor vam termini pedagoško-andragoških seminarjev, ki bodo
organizirani na Območni obrtno-podjetniški zbornici Koper ne ustrezajo,
vas obveščamo, da brezplačne seminarje organizira tudi Srednja
gozdarska in lesarska šola Postojna. Seminarji bodo potekali letu 2017 na
Srednji Tehniški šoli Koper, Šmarska cesta 4, v naslednjih terminih:
1. termin:
četrtek, 19. januar 2017 - petek, 20. januar 2017
- petek, 3. februar 2017
2. termin:
četrtek, 9. marec 2017- petek 10. marec 2017
- petek 24. marec 2017

Ogled Oljarne Lisjak

Sodelovalno podjetništvo

      Oljke - sadeži dobrega okusa in tehnologija visoke kakovosti
naredijo oljčno olje družine Lisjak nekaj posebnega. Nova
oljarna, v kateri oljčno olje pridobivajo na najsodobnejši način, je
prvovrstna  v tem delu Evrope. To ji priznavajo vsi strokovnjaki, ki
se spoznajo na najsodobnejše načine pridobivanja olja. V oljarni
so usmerjeni v visokokakovostno tehnologijo. Od oljke izkoristijo
čisto vsako sestavino, koščice pa uporabljajo za kurjavo.        
     Ogled oljarne smo za naše člane sekcije gostincev in tudi druge
interesente organizirali 18. oktobra 2016. Ogleda se je udeležilo 15
članov zbornice, ki  so olja tudi degustirali. Nabor olj je resnično
številen, saj so   v ponudbi Oljarne Lisjak tudi olja z različnimi
dodatki, kot so tartufi in čili.

    Center poslovnih storitev KonektOn je v četrtek, 20. oktobra
2016 v zeleni dvorani obrtniškega doma v Kopru predstavil možnost organizacije in upravljanja s svojim podjetjem tudi s posrednim sodelovanjem drugih podjetnikov.                 
     Predstavite se ni udeležilo toliko podjetnikov, kot bi si želeli, a je
bila  za prisotne zelo zanimiva. Dr. Karmen Rodman, direktorica
centra KonektOn je s svojim iskrenim, sproščenim  in neposrednim
pristopom udeležencem zelo nazorno prikazala način delovanja
sodelovalnega podjetništva in njegove prednosti oziroma učinke.      
Udeležencem je predstavila tudi pogoje sodelovanja in jim po
predavanju posredovala etični kodeks in vzorce pogodb o sodelovanju, kolikor bi se kdo odločil za vstop v projekt.     
    OOZ Koper bo svojim članom s poravnano članarino, ki bodo
vstopili v sodelovalno podjetništvo,  financirala po 50,00 evrov za
vsakih šest mesecev sodelovanja.

       

     

Pnevmatike

Delovni čas: ponedeljek: od  7. – 16. ure - od torka do petka: od 7. – 15. ure

D

Za recikliranje aluminija porabimo
95 odstotkov manj energije kot pri
proizvodnji aluminija iz primarnih
surovin.               
Pločevinka za pijačo iz aluminija je
najpogosteje reciklirana embalaža
za shranjevanje živil. Reciklira se več
kot 63 odstotkov celotne svetovne
proizvodnje.         

Baker

•

Informacije

Dinos d.d., skladišče Koper, Šmarska cesta 7, 6001 Koper
Kontakt: telefon 080 44 33  in e-naslov: ales.skrgat@dinos.si

     
Skoraj 40 odstotkov svetovne proizvodnje jekla je iz ostankov.         
Tri četrtine jekla v velikih električnih
aparatih je recikliranega.       
90 odstotkov odpadnega nerjavečega jekla je zbranega in predelanega
v nove izdelke.          

Brezplačni pedagoško-andragoški
seminarji na OOZ Koper

A K T U A L N O

A K T U A L N O

DINOS - najboljši skrbnik
za vaše odpadke na Obali

S

Za izdelavo obnovljene pnevmatike
osebnega vozila porabimo 20 litrov
manj nafte kot pri izdelavi nove
pnevmatike.        
Stroški obnavljanja pnevmatike so
od 30 do 70 odstotkov nižji kot pri
proizvodnji nove pnevmatike.

UROVINE
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     V torek, 25. oktobra 2016 je na koprski zbornici potekalo nadvse
zanimivo predavanje o moči pisne besede. Predavanje, katerega
se je udeležilo 10 slušateljev, je vodila Andreja Kanižar, ki je  
svoje praktične izkušnje pridobivala pri sodelovanju in vodenju
internih in mednarodnih projektov ter izobraževanjih s področja
poslovne komunikacije, področja odličnosti v odnosu do strank,
individualnega coachinga, veščin vodenja in nastopanja.      
     Prisotnim je predstavila kako pripraviti  kreativno in učinkovito
besedilo, s katerim stranki prenesti  želeno informacijo tako, da
bo ta prejeti dopis ali elektronsko pošto prebrala z zanimanjem.
Predstavila je metodo 4K: komu pišemo, kdo piše, kaj pišemo in
kako pišemo, uporabna  orodja ter posebnosti elektronske pošte.
Udeleženci so nato  vadili pripravo besedil za različne priložnosti.

Z jogo obraza do
mladostnega videza

Veliko zanimanje za
davčne tematike

     Na predstavitvenem predavanju o jogi obraza, ki ga je predzadnji ponedeljek meseca oktobra izvedla predsednica sekcije
kozmetikov OOZ Koper Jelka Svetina, so se udeleženci seznanili
s tehnikami joge obraza in njihovimi pozitivnimi učinki na celotno telo. V pol drugi uri je predavateljica prikazala več osnovnih
vaj obrazne joge, ki jih lahko posamezniki, s pridobljenim predznanjem, izvajajo tudi sami doma. Dogodka se je udeležilo deset  
oseb, od tega sedem članov zbornice.       

     Na sedežu OOZ Koper, smo OOZ Koper, OOZ Izola in OOZ Piran
organizirale praktični seminar o DDV in nepremičninah. Seminar
je zagotovo izpolnil pričakovanja vsakega  udeleženca. Predavateljica, kot jih je v Sloveniji malo, Dunja Verbajs, specialistka s področja davkov, je kot običajno že s skrbno pripravljenim gradivom
izluščila najpomembnejše informacije vezane na to tematiko. Prisotnim pa je podala še informacije o sprejeti mini davčni reformi
2017. Udeleženci, bilo jih je 42, so med izvajanjem seminarja lahko
postavljali vprašanja in predstavili  tudi konkretne probleme, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.

     Dne 17. oktobra 2016 smo v zeleni dvorani Obrtniškega doma
organizirali brezplačno predavanje z naslovom Kako do izboljšanja psihofizičnega zdravja. Predavanje je vodila članica sekcije
kozmetikov Izabela Žagar. Uvodoma so se udeleženci postavili
v pare in eden drugemu, po navodilih predavateljice, zmasirali
ramenski obroč, s čimer so se sprostili in lažje sledili predavanju.         
     Predavateljica je izpostavila nekaj teoretičnih spoznanj o človeškem zdravju na več nivojih (fizični, čustveni, mentalni in duhovni). Predavanja se je udeležilo 12 oseb, med temi tudi osebe,
ki so odkrito spregovorile o svojih življenjskih tegobah in kako
so s pomočjo Izabele Žagar izboljšale svoje psihofizično ravnovesje.  
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Celosten tečaj joge obraza, bo Jelka Svetina izvedla v
primeru zadostnega števila interesentov. Tečaj bi se izvajal
enkrat tedensko v sklopu petih tednov. Cena tečaja je 150,00
EUR (DDV se ne obračuna). Vaš interes za udeležbo na tečaju
sporočite predavateljici, Jelki Svetina, na tel. 040/776-633.
O dokončnem terminu in lokaciji izvedbe tečaja boste
prijavljeni obveščeni naknadno.

Delovna razmerja v praksi
      V sredo, 26. oktobra 2016 je v zeleni dvorani obrtniškega
doma v Kopru potekal seminar na katerem je predavatelj, mag.
Jure Srhoij, odvetnik in specialist za delovno in socialno pravo,
predstavil vse oblike opravljanja dela in storitev.                  
      Na seminarju, katerega se je udeležilo 15 podjetnikov, je
predavatelj predstavil značilnosti, objektivne in subjektivne
kriterije zakonitosti ter stroške za vsako obliko dela posebej.
Poučen seminar, na katerem smo dobili zelo koristno znanje.

šnje. Kako se spontano obnašati pri vodenju poslovnih sestankov
in srečanj, kako doseči sproščen prvi vtis, kako se predstaviti in
kako seznaniti s strankami ali sogovorniki, kako se vešče rokovati,
izmenjati vizitke, kako si zapomniti imena strank ali sogovornikov,
kako vikati in tikati v poslovnem svetu, je le nekaj vprašanj na katere je jasno in na preprost način odgovoril predavatelj.
     Res je,  z nasmehom na obrazu skleneš marsikateri posel, to dokazuje tudi nasmejani Zdravko Zupančič - besedni žongler. Tako mu
pravijo na Šoli retorike. Na OOZ Koper smo zelo zadovoljni, da smo
uspešno izpeljali to izobraževanje, ki ga priporočamo čisto vsem.

Aromaterapija kot oblika
zdravljenja

                       

Zdrav življenjski slog
- delo
na sebi
            

A K T U A L N O

A K T U A L N O

Moč pisane besede

Javno nastopanje in kako
rešiti tremo
»Kaj nam pomaga znanje, če ga ne znamo oznanjati«, je eden od sloganov s spletne strani Šole retorike Ane Aleksandre Zupančič in
Zdravka Zupančiča. Prav Zdravka Zupančiča smo 17. novembra
2016 gostili v našem domu, na izobraževanju Veščine poslovnega
govorjenja in nastopanja, kjer je podal vrsto poučnih in uporabnih
nasvetov kako biti uspešni in prepričljivi govorci. Zdravko Zupančič je govorec, ki 25 let govori o govorjenju in razdaja svoje izku-

     V soboto, 24. novembra je v zeleni dvorani Obrtniškega doma
za člane sekcije kozmetikov potekalo izobraževanje o uporabi
eteričnih olj pri zdravljenju glivičnih obolenj. Nadvse zanimivega
dogodka so se udeležili trije člani OOZ Koper, en član OOZ Sežana
in dva nečlana. Izobraževanje je vodila Ana Ličina, ustanoviteljica
Šole Aromaterapije iz Ljubljane. Uporaba aromatičnih in zdravilnih
rastlin je stara toliko, kot je staro človeštvo.  V boju proti številnim,
sicer lažjim,  zdravstvenim tegobam je še kako uspešna. Žal se tega
posamezniki premalo zavedamo, saj je lažje posegati po v naprej
pripravljenih farmacevtskih proizvodih, ki sicer zagotovijo hitrejšo
rešitev, a imajo za naše telo tudi številne neželene učinke.  V prvem
delu izobraževanja so se prisotni seznanili z načinom pridobivanja  
eteričnih olj, z lastnostmi, ki jih imajo eterična olja in z načinom  
njihove uporabe. V drugem delu so lahko sami izdelali eterično olje,
ki blagodejno vpliva proti mikozam – glivicam.  Uporabili so eterična
olja aromatičnih rastlin z dokazanim protiglivičnim učinkom, kot so
čajevec, evkalipt, pelargonija, širokolistna sivka, mira  in pačuli.  
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Ustreznost kozarcev v gostinstvu
     Leta 2006 je stopil v veljavo Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št, 42/06,
97/10 in 16/13), ki temelji na Direktivi o merilnih instrumentih (v nadaljevanju: MID
direktiva). Pravilnik določa 10-letno prehodno obdobje, ko se lahko na trg dajejo merila
(vključno z gostinsko posodo) označena v skladu s prej veljavnimi nacionalnimi predpisi
ali označena v skladu z MID. Od 31. oktobra 2016 je na trg dovoljeno dajati samo
gostinsko posodo označeno v skladu z MID.                   
     Zaradi Uredbe ES 764/2008 je do 31. oktobra 2016 bilo na slovenski trg dovoljeno dajati
tudi gostinsko posodo označeno na podlagi predpisov drugih držav članic EU, ki so veljali
v teh državah članicah pred uveljavitvijo MID direktive, v kolikor je bila dana zakonito
v promet v državi članici Evropske unije na podlagi predpisov v tej državi članici, ki so
primerljivi z zahtevami v Pravilniku o meroslovnih zahtevah za gostinsko posodo.
Kozarci vseh proizvajalcev, tako
tujih kot domačih, ki so izdelani v
skladu z MID direktivo, imajo enotno
meroslovno oznako . Ta je sestavljena
iz oznake CE, meroslovne oznake M
z dvema zadnjima številkama leta
ugotovljene skladnosti in štirimestne
identifikacijske številke kontrolnegapriglašenega organa. (Primer oznak je
prikazan na slikah št. 1 in št. 2). Mesto
na kozarcu, kjer mora biti meroslovna
oznaka odtisnjena, ni posebej
predpisano. Tako jo lahko najdemo
na mestu poleg ali nasproti merske
črtice, pogosto pa tudi na spodnjem delu kozarca. Gostinci po 31. oktobru 2016 kot
meroslovno ustrezne lahko nabavljajo samo tako označene kozarce.  
                        VIR: Urad RS za meroslovje

S E K C I J A AV TO S E R V I S E R J E V

     Okrogla miza na temo Pustite nam delati je bila kar vroča. Posebno
pohvalo si zasluži  Blaž Cvar, član UO Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS, ki nas je zelo vzorno zastopal in podajal konkretne rešitve za enostavnejše, lažje in pravičnejše poslovanje. Žal pa so bile te
teme nepomembne za predstavnike ministrstva za delo in ministrstva za gospodarstvo, saj se kljub vabilu srečanja niso udeležili. Blaž
Cvar je lepo povedal: » Odnos države do nas je poniževalen«.             
			

Manuela Požek, Baril d.o.o.

SEKCIJA GOSTINCEV IN ŽIVILCEV

Tečaj nemščine za gostince

     Kot pridruženi partner Ljudske univerze Koper v triletnem projektu namenjenemu izboljšanju temeljnih in poklicnih kompetenc
zaposlenih, je OOZ Koper v sodelovanju z Jezikovno šolo Eurocenter d.o.o. organizirala brezplačne tečaje nemškega jezika za gostince. Tečaj obsega 50 ur in je v celoti brezplačen, saj je financiran
s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  ter Evropskega socialnega sklada. Na željo članov sekcije gostincev smo
skupaj z izvajalcem dogovorili vsebino tečaja, ki obsega predvsem
osnove sporazumevanja v gostinskih lokalih. Tečaj obiskujeta dva
člana sekcije in pet pri njiju zaposlenih delavcev.
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     V zeleni dvorani obrtniškega doma  smo 19. novembra 2016 gostili uveljavljenega frizerja Metoda Tasiča. V triurnem Look&Learn
seminarju je s svojo ekipo občinstvu predstavil zadnjo kolekcijo
DE-ART. Kolekcija ponazarja vizijo oblikovanja las, ki jo nadgrajujejo osnovne tehnike striženja ob podpori primarnih tonov.          
     Seminarja se je udeležilo 16 frizerjev, od tega deset članov naše
zbornice. S seminarjem so bili vsi zelo zadovoljni. Svoje znanje in  
navdih je Metod Tasič predstavil na živih modelih ter lutkah. Prisotni so lahko od blizu spremljali predstavljeno tehniko striženja
in barvanja.            
      Nenehno iskanje novih izzivov, izobraževanje in nenazadnje ljubezen do poklica so vodila do uspeha, ki jih potrjuje Metod Tasič.
OOZ Koper veliko prispeva k izobraževanju svojih članov, zato je
tudi stroške tega dogodka sofinancirala udeležencem s poravnano članarino.

Kako opravljati storitve v Nemčiji

Portorož 9. strokovno srečanje gostincev

Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS je podelila priznanje za 30-letno delovanje
tudi gostilni Sočerga, Milanu Palčiču s.p., ki gostilno vodi vse od njenega nastanka.
(Na sliki je Milan Palčič peti z desne)

     V soboto, 3. decembra 2016 je na Srednji tehniški šoli Koper v organizaciji Šolskega
centra Celje potekalo obnovitveno usposabljanje in izpit za serviserje klimatskih naprav v
motornih vozilih. Skladno z zakonodajo morajo namreč  vse postopke v zvezi s hladilnim
sredstvom v premičnih klimatskih napravah, ki vsebujejo kot hladilna sredstva fluorirane
ogljikovodike (HFC), izvajati ustrezno usposobljeni serviserji. Vsi udeleženci so izpit
uspešno opravili in pridobili spričevalo, veljavno za nedoločen čas.
     Med udeleženci je bilo tudi nekaj naših članov, ki so izpit opravili pred petimi leti in jim
je ta letos potekel, zato so ga morali izpit ponovno opraviti. Vsi tisti, ki se še niste udeležili
usposabljanja ali nikoli opravili izpita za serviserja klimatskih naprav v avtomobilih
obveščamo, da bo na Srednji tehniški šoli Koper usposabljanje za prvo pridobitev
spričevala potekalo v pomladnih mesecih naslednjega leta.
    Člani boste o tem obveščeni.

Uspešen frizerski seminar

SEKCIJA GRADBINCEV

SEKCIJA GOSTINCEV IN ŽIVILCEV

Leto je naokoli in z njim tudi že 9. srečanje gostincev v Portorožu, na katerem je po mojem
opažanju vedno manjša udeležba,   tako gostincev kakor tudi ponudnikov   opreme
in storitev za gostinstvo.  Morda je razlog tudi ta, da je srečanje vedno v istem kraju in
pri istem gostincu, kljub temu, da so vabljeni in prisotni gostinci iz cele Slovenije.  To ni
samo moje opažanje, zato bi bilo organizatorju predlagati, da prihodnje leto srečanje
organizira kje drugje; tako bi se ta srečanja morda malo osvežila.  Podelitev priznanj  tako
za kakovost gostinske ponudbe kot jubileje je na programu čisto na koncu srečanja , ko
je po celodnevnem predavanju že prisotna utrujenost, zaradi česar veliko udeležencev
zapusti dogodek. Posledično se zgodi, da podelitev izgubi  čar svečanosti.             
     Na strokovnih predavanjih je bilo kar nekaj zanimivih tem in podanih predlogov. Zelo
zanimiv se mi zdi predlog vezan na problematiko pri nadzoru gostincev. Ugotovilo se je,
da se zahteve inšpektorata po Sloveniji zelo razlikujejo, zato bo  skupina strokovnjakov
pripravila smernice za delo inšpekcijskih služb.  Smernice naj bi pomagale inšpektorjem
in gostincem pri  pravilnem, predvsem pa enotnem izvajanju predpisov. Smernice, ki naj
bi zaživele septembra 2017,  bodo vključevale tudi primere dobrih praks za različne tipe
obratov, 7 načel HACCP, dobro higiensko prakso in obrazce.             

Avtoserviserji pridobili spričevalo
o usposobljenosti z F plini

SEKCIJA FRIZERJEV
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S E K C I J E

SEKCIJA GOSTINCEV IN ŽIVILCEV

SEKCIJA GOSTINCEV IN ŽIVILCEV

Najboljši je goveji rep

V četrtek, 20 oktobra 2016 so v gostilni Trije lovci v Šmarjah pripravili  drugi večer 5. sezone  Istra Gourmet Toura 2016. Gostiteljica Nataša Orejaš je številnim gostom, ki so do zadnjega kotička zasedli gostilno, ponudila po štiri jedi za mesni in ribji menu.
Kuhar Mladen Orejaš se je z izborom in pripravo jedi resnično izkazal, saj so bile vse zelo okusne in vrhunsko pripravljene. Gostje
so kot najboljši jedi večera izbrali polnjeni goveji rep s praženim
krompirjem in škampe kardinal. Od največ možnih 15 točk je ocenjevalna komisija tem jedem dodelila zelo visoko oceno 13,2  točk.
Odličen je bil tudi izbor olj in vin Vinske kleti Santomas. Gostilna
Trije lovci je tako še enkrat izkazala skakovostjo in gostoljubnostjo.

Z leve: Tamara Glavina iz Vinske kleti Santomas, Nataša Orejaš,
podpredsednik Obrtne zbornice Istarske županije Enrico
Cernecca in predsednik OOZ Koper Slavko Vižintin

      V sredo, 19. oktobra 2016 je v Obrtniškem domu v Kopru potekalo predavanje pod
naslovom Davčni vidik opravljanja storitev v Nemčiji.          
     Predaval je Jernej Dvoršak, do nedavnega sodelavec Slovensko-nemške gospodarske zbornice, ki je prisotnim skozi predavanje podal vse informacije o tem kako zakonito
poslovati v Nemčiji. Obrazložil je postopek registracije podružnice  v Nemčiji ter pojasnil
kdaj in kako pride do registracije poslovne enote ter kaj to pomeni za slovensko  podjetje.              
      Za udeležence so bile neprecenljive predvsem vse informacije, ki jih je predavatelj podal v zvezi z napotitvijo delavcev na delo v Nemčijo in obveznostmi delodajalcev. Naštel in
obrazložil je vse  obveznosti, ki jih ima napotitveno podjetje do Soka-bau in podal številne
druge koristne informacije in napotke. Naštel je na minimalne urne postavke, ki jih urejajo
nekatere nemške kolektivne pogodbe in opozoril, da  panoga strojnih instalacij nima kolektivne pogodbe, zato
zanjo velja splošna minimalna urna postavka
8,50 evrov.       
   Za pravna vprašanja
glede
gradbenega
prava in sklepanja pogodb je udeležencem
svetoval, da se obrnejo
na slovenskega odvetnika, ki deluje v Nemčiji:   Pavel Orešnik, Anwaltwskanzlei Elser, Dr.
Kohnke, Dr. Kugler - Wangener Strasse 18, D-88069 Tettnang - e-naslov: oresnik@rae-elser.de
     Za pomoč glede izpolnjevanja formularjev, oddaje vlog nemškemu davčnemu uradu in
obračunov prispevkov Soka-bau se podjetja lahko obrnejo na Jerneja Dvorška, najprej s
pisnim vprašanjem na e-naslov: poslovanje.v.nemciji@gmail.com.              
     Podatke o vrednosti minimalnih urnih postavk v Nemčiji za področje gradbeništva, elektro
dejavnosti, čiščenja stavb, postavljanje gradbenih odrov, pleskanje in lakiranje dobite na OOZ
Koper.

NAPOVED
Brezplačna predstavitev
barvanja las
Člane sekcije frizerjev obveščamo, da bomo
s predstavniki podjetja Trimužijat d.o.o.
pripravili brezplačno predstavitev barvanja las

v torek , 14. februarja 2017 ob 17. uri ,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
        Vašo prisotnost lahko že vnaprej potrdite
Andreji Kozlovič, na tel. 041/725-125 ali
         na e-naslov: andreja.kozlovič@ozs.si
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     Na ogled mednarodnega sejma pohištva, notranje ureditve in
spremljajoče industrije - Ambienta se je 14. oktobra 2016 odpravilo osem članov sekcije lesnih strok OOZ Koper.  Sejem je ponudil
širok razstavni program in številne vzporedne aktivnosti. Člani so
dan izkoristili za ogled novosti povezanih z lesno dejavnostjo ter
za medsebojno druženje. Zbornica je članom s poravnano članarino sofinancirala stroške ogleda sejma.

Povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s sklenjeno
pogodbo o izvedbi delovnega preizkusa.

Za izvedeni delovni preizkus se vam povrnejo
naslednji upravičeni strošek:           
•
206 EUR za udeleženca ali            
•
samo dejansko nastali strošek za predhodni zdravniški
pregled udeleženca:         
•
delodajalcem iz posebej opredeljenih skupin v
javnem povabilu (SKIS),           
•
kadar se delovni preizkus predčasno prekine (ne
glede na razlog),               
•
kadar se oseba ni mogla vključiti v delovni preizkus
zaradi negativne ocene predhodnega zdravniškega
pregleda               
Več informacij o dokumentaciji, s katero dokazujete izvedbo
delovnega preizkusa in uveljavljate povračilo stroškov, je na voljo
v javnem povabilu na naslednji spletni strani http://www.ess.
gov.si/_files/8075/Delovni_preizkus_2016_Javno_povabilo_z_
dokumentacijo.pdf

R A Z P I S I

Pogoji in postopek prijave

Javno povabilo Delovni preizkus in povračilo stroškov
delovnega preizkusa za brezposelne v starosti
30 let in več prijavljene pri Zavodu vsaj 3 mesece
•
•
•

Javno povabilo je odprto do porabe sredstev oziroma
najkasneje do 31. julija 2017
Na javnem povabilu je za leti 2016 in 2017 na voljo
skupaj 1,435 milijona EUR iz slovenskega proračuna
Predvidena je vključitev 1.600 brezposelnih, ki so
dopolnili 30 let ali več in so vsaj 3 mesece prijavljeni
med brezposelnimi.            

Na kratko o povabilu

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
upravičeni stroški delovnega preizkusa, udeleženec pa prejme
dodatek za aktivnost in za prevoz.
Program traja od najmanj 100 ur do največ 1 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.

Vključevanje brezposelnih

Vključijo se lahko brezposelni, stari 30 let in več, ki so vsaj tri
mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pred začetkom delovnega preizkusa morajo pri Območni službi Zavoda za zaposlovanje skleniti pogodbo o vključitvi v program. Poleg tega morajo
uspešno opraviti predhodni zdravniški pregled, na katerega jih
napoti delodajalec. Udeležence mora delodajalec v času delovnega preizkusa obvezno zavarovati za invalidnost in smrt, ki je
posledica poškodbe pri delu.

Ponudbo lahko delodajalci oddate za omejeno število brezposelnih iz ciljne skupine. Dovoljeno število oseb in pogoji glede
zaposlitev po končanem delovnem preizkusu so navedeni v
5. poglavju povabila. Delovni preizkusi se morajo zaključiti do
31. oktobra 2017.
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Na javno povabilo se lahko prijavite delodajalci, ki ste pravne ali
fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujete
še vse druge pogoje za prijavo. Več o tem je navedeno v 5.
poglavju javnega povabila.

Dodatna pojasnila
Kontaktni center, brezplačni telefon 080 20 55,
e-naslov: kontaktni.center@ess.gov.si ali
Dragomila Šeško, skrbnica programa v Centralni službi,
e-naslov: dragomila.sesko@ess.gov.si

Javni razpis za spodbujanje procesnih
izboljšav podjetij
SPIRIT Slovenija, javna agencija je objavila javni razpis za
spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017
»Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17).
Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev,
ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem
izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij
preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov,
vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje
poslovnih procesov, business process management, dizajn . . .)

Višina sredstev in stopnja sofinanciranja

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega
razpisa, znaša največ do 3.000.000 EUR, na upravičenca pa od
3.000,00 EUR do največ 20.000,00 EUR.
Stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov je do vključno 50 %.

Še odprti roki za oddajo vlog

sreda 11. januarja 2017 in sreda  15. februarja 2017.
Celotna razpisna dokumentacija je objavljena na: http://www.
spiritslovenia.si/razpisi/2016-10-07-Javni-razpis-za-spodbujanjeprocesnih-izboljsav-podjetij-v-letu-2016-in-2017-Procesni-vavcer2016-2017-PVAV-16-17 .

Seznam razpisov na portalu http://subvencije.finance.si
Rok prijave
1. marec 2017
10. marec 2017
24. februar 2017
do objave v Uradnem listu
7. junij 2018
28. december 2016
6. december 2016
1. februar 2017
29. marec 2017
31. januar 2017
15. februar 1017
do objave na spl. strani min.
do objave na spl. strani min.
2. marec 2017
do porabe sredstev
do objave zaprtja
30. december 2016
do objave v Uradnem listu
31. maj 2017
31. maj 2017
27. marec 2017
2. junuj 2017
do objave
22. februar 2017
31. julij 2017
20. avgust 2019
12. september 2017
do objave v Uradnem listu
do objave v Uradnem listu
15. december 2016
30. november 2016
15. december 2016
do objave v Uradnem lisu
31. oktober 2018
31. oktober 2018
do objave v Uradnem listu
do objave v Uradnem listu
31. julij20 17
do objave
do objave v Uradnem listu
28. september 2018
15. december 2018
do objave
do objave
16. maj 2018
31. marec 2017
stalno odprt
stalno odprt

Namen
Spodbude za ekološko pridelavo hrane
Spodbuda naložb v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih
Pilotni/demonstracijski projekti, področje energije
Subvencije za električne avtomobile
Sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije
Spodbude za ekološko pridelavo hrane
Razvoj inovativnih učnih okolij
Spodbude za naložbe v kmetijstvu
Erasmus+ 2017
Pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev
Procesni vavčer 2016/2017
Pomoč v primeru požara na kmetiji
Pomoč ob smrti ali nezmožnosti za delo na kmetiji
Eurostars
Energetska prenova občinskih stavb
Posojila z garancijami, Obalno-kraška regija in Občina Ilirska Bistrica
Nova možnost
Energetske naložbe v večstanovanjskih stavbah
Usposabljanje na delovnem mestu
Uposabljanje na delovnem mestu - mladi
Spodbujanje tujih naložbe
Sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih
Standardni projekti v okviru Interreg Italija - Slovenija
Inovativni produkti v turizmu
Spodbude za zaposlovanje brezposelnih
Najčistejši motor prihodnosti, Obzorje 2020
Prilagoditev motorjev za čist zrak, Obzorje 2020
Posojila za okoljske naložbe za občane
Posojila za okoljske naložbe za podjetja
Posojila za kmetijske in gozdarske projekte
Male komunalne čistilne naprave
Predfinanciranje evropskih projektov
Naložbe v večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih stavb
Sofinanciranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP
Sofinanciranje naložb in kapitalskega utrjevanja MSP
Subvencije za električna vozila - pravne osebe
Subvencije za električna vozila - fizične osebe
Delovni preizkus 2016
Čezmejno sodelovanje Slovenija - Hrvaška
Spodbude za socialno šibke občane za zamenjavo kurilnih naprav
Program Fulbright
Študijski obiski v tujini
Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija
Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska
Krediti z garancijami v Obalno kraški regiji
Prvi izziv 2015
Za boljšo inovacijsko podporo MSP
Vzdržna varnost hrane

Razpisnik
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
SPIRIT
Eko sklad
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Evropska komisija
Slovenski regionalno razvojni sklad
SPIRIT
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Evropska komisija
Ministrstvo za infrastrukturo
Regionalni razvojni center Koper
Zavod za zaposlovanje
Eko sklad
Zavod RS za zaposlovanje
Zavod RS za zaposlovanje
SPIRIT
SPIRIT
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina
Ministrstvo za gosp. razvoj in tehnologijo
Zavod RS za zaposlovanje
Evropska komisija
Evropska komisija
Eko sklad
Eko sklad
Slovenski regionalno razvojni sklad
Občina Straža
Slovenski regionalno razvojni sklad
Eko sklad
SID Banka
SID Banka
Eko sklad
Eko sklad
Zavod RS za zaposlovanje
Služba Vlade RS za razvoj in ev. kohezijsko politiko
Eko sklad
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
Služba Vlade RS za razvoj in ev. kohezijsko politiko
Služba Vlade RS za razvoj in ev. kohezijsko politiko
Regionalni razvojni center Koper
Zavod RS za zaposlovanje
Evropska komisija
Evropska komisija

R A Z P I S I

Sejem Ambienta v Zagrebu

Uveljavljanje stroškov in poročilo o uspešnosti

R A Z P I S I
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SEKCIJA LESNIH STROK
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Namen
Informacijske in komunikacijske tehnologije
Fokusno področje digitalne varnosti
Nanotehnologije, napredni materiali, biotehnologija in proizvodnja
Industrija 2020 v krožnem gospodarstvu
Energetsko učinkovite stavbe
Internet stvari
Energetska učinkovitost
Pametna in vzdržna mesta
Zelena vozila 2016 - 2017
Mobilnost za rast 2016 - 2017
Konkurečna nizkoogljična energija
Oblikovanje okolju prijaznega gospodarstva
Varnost
Obzorje 2020: Mehanizem za MSP
Razpisi v okviru programa Obzorje 2020
Erasmus za mlade podjetnike

Državi ste med letom dali vse kar ste
morali

EU potrdilo - za opravljanje obrtne
dejavnosti izven RS

Ne dajte ji preveč.
Odločite se komu boste namenili 0,5 % vaše dohodnine.

      Poslovni subjekti, ki želijo opravljati obrtno dejavnost tudi izven
Republike Slovenije, si morajo, poleg ostalih dokumentov, pridobiti tudi tako imenovano evropsko potrdilo. Gre za dokument, ki ga
izda Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in vsebuje podatke o
poslovnem subjektu, ki jih vodi v obrtnem registru.             
    EU potrdilo vsebuje potrditev, da je poslovni subjekt zakonito ustanovljen v Republiki Sloveniji z namenom opravljanja obrtne dejavnosti   ter da mu v trenutku izdaje potrdila ni začasno ali trajno prepovedno izvajanje te dejavnosti.
Pogoj za izdajo EU potrdila je, da je subjekt vpisan v Obrtni register
ter da ima priglašene regulirane obrtne dejavnosti, ki so zapisane
v Uredbi o obrtnih dejavnostih (Uradni list RS št. 63/13) ali dejavnosti, ki se v skladu s 5. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS
št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo in dopolnitve) opravljajo
na obrtni način.           
     Stranka poda vlogo za izdajo EU potrdila na obrazcu dosegljivem
na spletni strani OZS na naslovu: http://www.ozs.si/ > Za člane >
Javna pooblastila > EU potrdila,  ali osebno na OZS ali OOZ. Izpolnjeno vlogo, ki mora biti popolna, se lahko odda elektronsko na
naslov jana.verac@ozs.si ali osebno na OZS ali OOZ, oziroma po
pošti na naslov: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana.            
     Pri oddaji dokumentacije za delo v tujini potrebuje subjekt tudi izpis iz obrtnega registra, ki mora biti usklajen z dejavnostmi v Poslovnem registru Slovenije. Zato članom svetujemo, da se pred oddajo
vloge oglasijo na OOZ Koper pri Tatjani Ivančič in preverijo, ali imajo
urejene podatke v Obrtnem registru in izdane dokumente v skladu
z zadnjo Uredbo o obrtnih dejavnostih (Uradni list RS št. 63/13).              
     Stroški postopka izdaje EU potrdila znašajo 9,08 EUR. OZS nudi
tudi prevod EU potrdila v nemškem oz. hrvaškem jeziku, ki se lahko
predloži v Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem. Cena prevoda za člane
zbornice je 12,20 EUR/stran, za nečlane pa 24,40 EUR/stran.               
     EU potrdila ni potrebno pridobiti v primeru:           
•
če ponudnik izvaja dejavnost, ki ni regulirana            
•
ko je poslovni subjekt srednje velika ali velika družba (v skladu
s tretjo alinejo 2. odstavka 5. člena Obrtnega zakona srednje
velika ali velika družba ne potrebuje obrtnega dovoljenja)          
V obeh primerih se zakonito ustanovitev ter izvajanje dejavnosti v
državi sedeža dokazuje z izpiskom iz Poslovnega registra Slovenije,
ki ga vodi AJPES.

Lahko jo namenite Ustanovi za humanitarno pomoč obrtnikom, ki deluje v okviru OZS in tako pomagate obrtnikom in podjetnikom, ki se znajdejo v nesreči.  Vse informacije in obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine dobite na spletni strani http://
www.ozs.si/Ozbornici/Projekti/Humanitarnapomo%C4%8D.aspx
Lahko pa se odločite del svoje dohodnine nameniti tudi katerikoli
drugi organizaciji iz seznama prejemnikov namenitve dela dohodnine za donacije, ki je objavljen na spletni strani http://www.
fu.gov.si/?id=240#xPrejemniki%20namenitve%20dela%20dohodnine%20za%20donacije
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Razpisnik
Evropska komisija
Evropska komisija
Evropska komisija
Evropska komisija
Evropska komisija
Evropska komisija
Evropska komisija
Evropska komisija
Evropska komisija
Evropska komisija
Evropska komisija
Evropska komisija
Evropska komisija
Evropska komisija
Evropska komisija
Evropska komisija

Električne meritve - ustrezna šifra
dejavnosti SKD

Nove oblike prevar - lažna elektronska
sporočila              

Statistični urada RS je na vprašanje, v katero šifro podrazreda SKD
spadajo elektro meritve, podal naslednjo obrazložitev :
•
električne in druge meritve v povezavi z montažo naprav,
napeljav ali preverjanjem lastnega izdelka ali storitve se
obravnavajo kot del proizvodnega procesa ali izvedbe
montaže. V takih primerih so meritve kot pomožno opravilo
le del glavne storitve in se razvrščajo skupaj z njo v podrazred
SKD 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav. V
ta podrazred spadajo tudi popravila in vzdrževanje električnih
napeljav in naprav. Meritve so pri tem opravilo, ki je nujno za
ugotovitev napak (in posledično potrebe po popravilu) ali pa
za ugotovitev brezhibnosti inštalacije.
•
električne meritve, ki se izvajajo kot samostojna storitev
naročniku (brez vzdrževanja, popravila, servisa) pa se
uvrščajo v podrazred SKD 71.200 Tehnično preizkušanje in
analiziranje.

     V zadnjem času je pogost primer tudi v Sloveniji, ko
računovodstvo ali tajništvo podjetja dobi lažen mail svojega
direktorja, z njegovim lažnim navodilom, da naj računovodstvo/
tajništvo plača račun, ki je v priponki. Nepridipravi na
elektronski naslov računovodstva oz. tajništva podjetja torej
pošljejo lažno elektronsko sporočilo. Temu sporočilu pa
priložijo račun, katerega   naj bi bil dolžan prejemnik plačati.
Račun se nanaša na blago ali storitve, ki jih podjetje sploh ni
naročilo.                      
    Nepridipravi pa so šli še dlje.  Podjetjem pošljejo še opomin
za neplačan račun za zahtevo po takojšnjem plačilu. Preberite
si opozorila o novih oblikah prevar na 8. strani v oktobrskem
Obrtniku ali na  spletni strani www.ozs.si.

Vlaganje refundacijskih zahtevkov
za nadomestila plač za zaposlene pri
delodajalcu možno tudi preko sistema
e-VEM            
     Od 1. oktobra 2016 je možno elektronsko vlaganje refundacijskih
zahtevkov za nadomestila plač preko državnega informacijskega
sistema e-Vem na naslovu: http://evem.gov.si. Elektronsko vlaganje
zahtevkov preko e-Vem je prostovoljno, torej je le ena izmed možnosti, kar pomeni, da vlagatelj zahtevkov lahko sam izbira ali bo
uporabljal e-Vem, ali pa bo zahtevke na ZZZS še nadalje vlagal v
fizični obliki po pošti.
     Prek e-Vem je za enkrat omogočeno le vlaganje refundacijskih zahtevkov – torej zahtevkov za izplačilo nadomestila za zaposlene pri
delodajalcu, ne pa tudi za samostojne zavezance same (to pomeni,
da lahko samostojni podjetnik vloži refundacijski zahtevek le za svoje zaposlene delavce, če pa je bil sam v »bolniškem staležu«, pa mora
poslati na ZZZS »bolniški list«, ki ga na hrbtni strani izpolni FURS).
Refundacijski zahtevek se lahko vlaga preko sistema e-VEM, torej z
neposrednim vnosom podatkov v elektronski obrazec na spletnem
portalu e-VEM, ali prek spletnega vmesnika, za nadomestila.                  
     Na točkah VEM se zahtevki ne vlagajo. Uporabnik si lahko na
točki VEM uredi le pooblastilo za vlaganje zahtevkov prek portala e-VEM. Pooblastilo lahko neposredno v sistem e-VEM vloži
tudi zastopnik poslovnega subjekta, če ima digitalno potrdilo.
Obrazci za pooblaščanje in navodila za pooblaščanje so objavljeni na portalu e-Vem na naslovu: http://evem.gov.si/info/
tiskani-obrazci/

Transakcijski račun v tujini prijavite čim prej
    Skoraj sto držav je zavezalo k  avtomatični izmenjavi informacij
o plačilnih računih, depozitnih računih, skrbniških računih, itd. s
1. januarjem 2017.   Finančni upravi RS je  zato potrebno čim prej
prijaviti v tujini odprt transakcijski račun.  Spremembo v davčnem
registru, kamor spadajo plačilni računi v tujini, je potrebno sporočiti
v 8. dneh po nastanku spremembe, torej po odprtju računa.                 
     Sprememba se javi preko sistema eDavki oz. preko predpisanih
obrazcev, ki jih dobite na spletni strani FURS.           
     FURS opozarja, da je prijava transakcijskega računa obvezna  in
poziva, da račun v tujini prijavite sami. Če boste podatke sporočili
sami, še preden bo do podatka o Vašem računu v tujini pride FURS,
se lahko izognete kazni. Kazni znašajo do 1200 evrov za fizično
osebo do 10.000 evrov za samostojnega podjetnika in do 30.000
evrov za pravno osebo.

O B V E S T I L A

R A Z P I S I
O B V E S T I L A

Rok prijave
stalno odprt
stalno odprt
stalno odprt
stalno odprt
stalno odprt
stalno odprt
stalno odprt
stalno odprt
stalno odprt
stalno odprt
stalno odprt
stalno odprt
stalno odprt
stalno odprt
stalno odprt
do preklica poziva

Ne nasedajte sumljivim pisnim in klicnim
ponudbam
    Finančna uprava RS je v zadnjem času zaznala kar dva
poskusa goljufive poslovne prakse. Najprej sumljive pisne
ponudbe slovenskega podjetja, ki davčnim dolžnikom pošilja
zavajajoče ponudbe za razrešitev njihove situacije ter novo
obliko sumljivih telefonskih klicev, v katerih se osebe lažno
predstavljajo za uradne uslužbence Finančne uprave RS in
obljubljajo visoke denarne zneske proti vnaprejšnjemu plačilu
na roke.         
Sumljive pisne ponudbe             
      Podjetje iz Ljubljane ponudbe davčnim dolžnikom, ki so
javno objavljeni na straneh Finančne uprave RS, pošilja po pošti
in za vnaprejšnje plačilo 100 evrov obljublja ustavitev izvršbe.
Opozarjamo, da gre za zavajajočo ponudbo in pozivamo
davčne zavezance k previdnosti.             
     V tej ponudbi jim družba namreč ponuja pripravo ugovora
zoper upnika Republiko Slovenijo in nadalje navaja, da država
naj ne bi mogla biti upnik na podlagi zakona. Obljublja, da
ugovor lahko napišejo tudi, če je sicer rok za ugovor že potekel.
Finančna uprava RS ob tem poudarja in opozarja zavezance, da
v skladu z določbami Zakona o davčnem postopku velja, da
vložena pritožba zoper sklep o izvršbi, ne zadrži izvršitve. Še
posebej to velja v primeru, če je rok za pritožbo že potekel.              
    Po mnenju Finančne uprave RS gre v primeru ponudb
omenjene družbe za zavajanje zavezancev in poskus goljufije.
Zato Finančna uprava RS zavezance, ki so prejeli tovrstne
ponudbe opozarja, naj bodo zelo previdni in naj ne nasedajo
zavajajočim obljubam iz ponudbe.        
Sumljivi klici            
     Hkrati pa smo bili na Finančni upravi RS obveščeni o sumljivih
klicih, ki jih prejemajo zavezanci. Klicatelji se predstavljajo kot
zaposleni na davčni upravi. Zavezancem za vnaprejšnje plačilo
določenega zneska, ki naj bi bil davek, obljubljajo naknadno
kar 10 krat večji znesek. Po ta začetni denar pa želijo priti kar k
zavezancem domov.             
     Gre za eno od oblik telefonskih prevar, kjer goljufi obljubljajo
visoke zneske denarja, do katerih naj bi zavezanci prišli le, če
vnaprej plačajo določen znesek ali posredujejo svoje bančne
podatke.            
     Zavezanci naj bodo previdni pri komunikaciji z neznanimi
osebami, tudi kadar se izdajajo za uradne osebe in naj ne
nasedajo lažnim obljubam o visokih dobičkih.            
      Finančna uprava Republike Slovenije bo vse omenjene
informacije in dokazila posredovala v reševanje in ukrepanje
pristojnim organom.  
Vir: Finančna uprava RS, Odnosi z javnostmi
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L I S T
U R A D N I

Iz vsebine Uradnega lista
Št. 62/2016 z dne 30. september 2016          

•
•
•

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej)           
Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah             
Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o
delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev
ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMDUPB7p)       

Št. 63/2016 z dne 7. oktober 2016

•
•

•
•
•

Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih
pravic (ZKUASP)            
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem
postopku (ZDavP-2J)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
dohodnini (ZDoh-2R)                 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
dedovanju (ZD-C)
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Azerbajdžanske republike o
mednarodnem cestnem prevozu             
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Gruzije o mednarodnem
cestnem prevozu potnikov in blaga       

Št. 64/2016 z dne 14. oktober 2016              

•

Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih
cest              

št. 65/2016 z dne 20. oktober 2016            

•

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana o
sodelovanju na področju prometa             
•
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana o
mednarodnem cestnem prometu              
št. 66/2016 z dne 21. oktober 2016           
•
Pravilnik o splošnem označevanju živil, ki niso
predpakirana
št. 67/2016 z dne 28. oktober 2016             
•
Popravek Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah          

št. 68/2016 z dne 4. november 2016          

•
•
•
•

Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDimS),           
Zakon o dopolnitvah Zakona o motornih vozilih (ZMV-B)           
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih
cestnega prometa (ZPrCP-C)          
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih
cestnega prometa (ZPrCP-C)        
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od
dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2N)       

št. 73/2016 z dne 18. november 2016         

•

Pravilnik o vsebinah vlog za izdajo dovoljenj
dimnikarskim družbam in licenc dimnikarjem         

št. 74/2016 z dne 25. november 2016        

•

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o
posebnih zahtevah glede označevanja in predstavljanja
predpakiranih živil             

Št. 77/2016 z dne 2. december 2016          

•
•
•
•
•
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Uredba o določitvi faktorjev prilagoditve višine cestnine za
vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg          
Uredba o cestninskih cestah in cestnini           
Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih
največja dovoljena masa presega 3.500 kg          
Splošni akt o cestninjenju         
Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest

Oglasi POSLOVNE BORZE

             
•

Španski proizvajalec grelnih kablov in sklopov sestavljenih kablov išče
proizvajalce silikonskih in PVC kablov in ponuja sklenitev proizvodnega
sporazuma.                     
Šifra: EEN-nov-01
           
•
Italijansko podjetje proizvaja in prodaja inovativno fotovoltaično ploščo za
izgradnjo oz. postavitev fotovoltaične strehe z visoko zmogljivostjo in hkrati
z estetskim videzom. Njihov izdelek harmonično povezuje proizvodnjo
energije iz obnovljivih virov in prijetno arhitekturno zasnovo stavb. Podjetje
trenutno išče partnerje za vzpostavitev pogodb o trgovskem zastopanju in/
ali pogodb o distribucijskih storitvah.               
Šifra: EEN-nov-10                 
•
Romunsko podjetje, ki proizvaja izdelke po meri/dogovoru, išče proizvajalce nepremočljivih zimskih jaken s snemljivi rokavi in delovnih srajc za
moške. Izdelki so namenjeni za delavce, ki delajo na prostem. Podjetje išče
podizvajalski dogovor.                      
Šifra: EEN-nov-16          
•
Francosko MSP, specializirano za razvoj in proizvodnjo pogonskih sistemov
za plovila išče industrijska podjetja, ki lahko strojno izdelujejo ohišja za velike povratno-redukcijske in koračne menjalnike iz litega železa na podlagi
sporazuma o oddajanju del podizvajalcem.                  
Šifra: EEN-nov-20                
•
Belgijsko MSP išče nove dobavitelje tiskane embalaže za hrano, tiskanih
tkanih in netkanih vrečk, embalaže za e-poslovanje in digitalnega tiska.
Idealen partner bi bilo vzhodno-evropsko podjetje preferenčno iz Poljske
in Češke pa tudi iz drugih držav. Sodelovanje bo temeljilo na sklepanju
podizvajalskih pogodb.              
Šifra: EEN-nov-21               
•
Latvijsko podjetje, ki proizvaja profesionalne prenosne sisteme ovir za
varstvo pred poplavami išče distributerje in prodajne zastopnike za svoje
izdelke v državah z visoko poplavnim tveganjem. Podjetje se zanima za
vzpostavitev pogodbe o trgovskem zastopanju ali distribuciji.                 
Šifra: EEN-nov-27             
•
Poljski proizvajalec inovativne opreme za video in filmske kamere iz aluminija išče podizvajalca na področju trdega črnega eloksiranja.           
Šifra: EEN-nov-32                   
•
Češki proizvajalec in izvoznik visoko kakovostnih mikro/mini pivovarn
narejenih po meri išče evropske dobavitelje nerjavnega eliptičnega/zaokroženega/stožčastega dna posode, ki se uporablja kot »zaključek« posode v
pivovarni.                 
Šifra: EEN-nov-34            
•
Britansko podjetje išče distributerje v Sloveniji za svojo linijo statičnih in
mobilnih paletnih polic, kot tudi industrijskih polic. Podjetje ponuja distribucijski sporazum potencialnim distributerjem.              
Šifra: EEN-nov-399       

Oglasi TEHNOLOŠKE BORZE
•

Italijansko podjetje, ki deluje na vesoljskem, železniškem in avtomobilskem
področju razvija nov tip letalskega poda iz termoplastičnega kompozitnega
materiala. Podjetje išče partnerja, ki dela v sektorju kompozitnih materialov
za izdelavo prototipa. Iščejo proizvodni sporazum s tehničnim sodelovanjem.
Šifra: TRIT20160623002          
•
Kitajsko okolje-varstveno podjetje išče visoko učinkovite anaerobne
presnovne tehnologije in opremo. Ponujajo različne vrste sodelovanja kot
so tehnično sodelovanje ali komercialno sodelovanje v okviru tehnične pomoči. Potencialni partner bi moral kitajsko podjetje opremiti s preverjenimi
tehnologijami, ki se lahko uporabljajo z minimalnimi stroški.           
Šifra: TRCN20160824001             

Kontakt - E: sebastjan.rosa@zrs.upr
               -  T : 05/66 377 13

UP ZRS - Center za sodelovanje z gospodastvom,
Garibaldijeva 18, 6000 Koper
T: 05/663 77 80
E: een@zrs.upr.si
I: http://www.een.si

