Poštnina plačana pri pošti 6105 Koper-Capodistria

Informativno glasilo OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE KOPER
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Skupščina OOZ Koper
SPREJET FINANČNI PLAN
ZBORNICE ZA LETO 2017

Projekt
PROMETNA STRATEGIJA
MESTNE OBČINE KOPER

Seminar
REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV
ZA PREVOZ POTNIKOV IN BLAGA
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

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: Dimnikarja podjetja Sanis d.o.o.

Andreja Kozlovič

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

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

•

Dunja Verbajs

Davčno svetovanje
Verbajs d.o.o.

vsako tretjo sredo v mesecu od 10. ure dalje na sedežu OOZ Koper, po predhodni najavi sekretarki zbornice
(najkasneje v predhodnem  tednu) na tel. 05/61 390 13 ali na tel. 05/61 390 00

Člani OOZ Koper imajo tudi naslednje popuste

  

- 50 % popust pri izdelavi davčnega mnenja, ki ga naroči član, ki se udeleži brezplačnega specialističnega davčnega svetovanja  
- 5 % popust pri svetovanju in vodenju postopka prenosa podjetja s. p. na prevzemno kapitalsko družbo, z izdelavo dokumentov
- 10 % popust pri pripravi pisnih odgovorov s področja davčne in postopkovne zakonodaje ter vodenja poslovnih knjig

P R AV O
Brezplačno pravno svetovanje

Janez Starman

odvetnik

•
•

sreda: od 15. do 16. ure - osebno na sedežu OOZ Koper ali na tel. 05/61 390 15
pri odvetniku,na sedežu odvetniške pisarne na Kolodvorski 1, v Kopru: ponedeljek in četrtek: od 16. do 18. ure

•
•

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

Pravno svetovanje zajema

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

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.

Tako organi zbornice kot sekcije so tekoče opravljali svoje
delo. Predsedniki sekcij, ki so na zadnjih volitvah dobili podporo svojega članstva, si prizadevajo za ponovni zagon sekcij z namenom, da  bi postale trden temelj
delovanja zbornice.
Zbornica je skozi vse leto v maksimalni možni meri obvladovala stroške tako, da ne bi bile okrnjene aktivnosti za člane. Negativna razlika je na koncu bila malo višja od planirane, na kar je vplival predvsem 20%  
izpad prihodkov zaradi neplačanih članarin, odpisi članarin o katerih je odločila OZS ter   nekoliko višji odhodki za slavnostno skupščino, na kateri je bilo sklenjeno tudi pobratenje z Udruženjem  obrtnika Buzet.
Negativna razlika se iz leta v leto zmanjšuje tako, da se že v letu 2018 pričakuje pozitivno poslovanje.

Žal  zbornica še vedno čuti določene posledice ravnanja skupine članov, ki je zoper  njo  v letu 2015 vložila
tožbo za razveljavitev neposrednih volitev predsednika. Skupni pooblaščenec tožnikov je bil Aldo Kocjančič, ki je v lanskem letu podal izjavo o izstopu iz članstva. Nekaj posledic je zbornici povzročala tudi  
sporna odločitev Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije o izključitvi štirih članov OOZ Koper iz članstva,
med katerimi je tudi predsednik zbornice, ki je bil na neposrednih volitvah, izmed štirih kandidatov, izvoljen s prepričljivo večino. V obeh primerih sodnega epiloga še ni.
Delo zbornice in njeno finančno poslovanje v letu 2016 je preveril tudi Nadzorni odbor, ki ni ugotovil
nobenih nepravilnosti.  Predsednica Nazornega odbora Jelka Svetina je članom skupščine prenesla stališče članov nadzornega odbora, da bi morala OOZ Koper kot samostojna pravna oseba sama pobirati
članarino svojih članov. Tako stališče je pred tem izrazil tudi Upravni odbor, zato je Skupščina z večino
glasov sprejela sklep s katerim je pooblastila  Upravni odbor zbornice, da prouči možnost samostojnega
pobiranja članarine.
Skupščina je v nadaljevanju obravnavala še program dela in finančni plan zbornice za leto 2017. Nekateri
člani so ocenili, da je program dela  premalo konkretiziran, zato je skupščina zadolžila predsednike sekcij,
da do 15. aprila natančneje opredelijo aktivnosti za tekoče leto.
Finančni plan za leto 2017, ki vsebuje tudi projekcijo za leto 2018 in  ga  je skupščini v sprejem predlagal
Upravni odbor, je skupščina potrdila z veliko večino glasov. OOZ Koper naj bi poslovno leto 2017 zaključila
z 28.300 evri negativne razlike, v letu 2018 pa zbornica načrtuje  že minimalno pozitivno razliko.

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

•
•
•

Skupščina je obravnavala zaključna poročila o delu zbornice
za leto 2016.  Ugotovila je, da je zbornica v preteklem letu
delovala zelo dobro. Za svoje člane je organizirala številna izobraževanja, svetovanja in druge dogodke. Članom je redno
svetovala in jim bila v oporo pri reševanju različnih težav s katerimi so se srečevali pri opravljanju svoje dejavnosti. Zbornica je skušala svoje člane tudi čim bolje zastopati znotraj obrtno-podjetniškega sistema in  izven. Žal zbornica še vedno ni
uspela vzpostaviti sodelovanja z Mestno občino Koper.

Skupščina je potrdila usmeritev OOZ Koper, da  še naprej opravlja svoje poslanstvo in si prizadeva za čim
večje vključevanje članov v njene aktivnosti. Predvsem pa si bo zbornica prizadevala zgraditi trdno skupnost obrtnikov in podjetnikov, ki bo lahko imela vpliv na vse dejavnike odločanja na lokalnem področju
in širše.

IZTERJAVA TERJATEV

Ljubljanska cesta 3,
6000 Koper

V četrtek, 23. marca 2017 se je sestala Skupščina Območne
obrtno-podjetniške zbornice Koper na svoji 5. redni seji v
tem mandatu.

A K T U A L N O

Skupščina preverila delo zbornice v letu 2016

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

E U ,

PAT E N T I

I N

B L A G O V N E

Z N A M K E

Center nudi članom OOZ Koper brezplačno svetovanje in pomoč:    

•

•
•
•
•
•

pri vprašanjih povezanih z razumevanjem in tolmačenjem EU zakonodaje, direktiv, uredb in drugih pravnih zadev in zahtev vezanih
na poslovanje na trgih EU (CE oznaka, upoštevanje EU direktiv, ipd.)        
pri vzpostavljanju poslovnih povezav s tujino in iskanju stikov ter obiskov poslovnih partnerjev v tujini         
pri objavi poslovnih ponudb in povpraševanj, organizaciji in izvedbi poslovnih srečanj
pri prenosu znanja, inovacij in tehnologij        
pri zaščiti in varovanju pravic intelektualne lastnine (zaščita blagovnih znamk, v postopkih za zaščito patenta, idr.)      
pri vključevanju v evropske R & R projekte
Svetovanja in popuste lahko koristijo le člani s poravnano članarino zbornici.
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Odbor za gospodarstvo pri OZS, ki ga vodi predsednik OOZ Logatec
Bogdan Oblak, je sredi meseca marca Upravnemu odboru OZS posredoval pobudo o povečanju zbornične članarine. Odbor predlaga,
da bi se članarina dvignila iz 18,00 evrov na 20,00 evrov in iz 27,00
evrov na 30,00 evrov mesečno.

Prometna strategija
Mestne občine
Koper

    Na seji Občinskega sveta Mestne občine Koper,
ki je bila 30. marca so se svetniki seznanili s potekom projekta Celostne prometne strategije
Upravni odbor OZS je pobudo v celoti podprl in odločil, da preden Mestne občine Koper in njenim akcijsko-proSkupščini OZS posreduje predlog za povišanje, preveri še kakšno je računskim načrtom. Projekt je pripravilo podstališče območnih zbornic.
jetje Harpha Sea d.o.o.  iz Kopra.
     Namen Celostne prometne strategije Mestne
OOZ Koper ugotavlja, da bolj kot za pobudo gre za očitno vztraja- občine Koper je zagotoviti boljšo dostopnost in
nje odbora za gospodarstvo oziroma nekaterih njegovih članov, saj mobilnost vseh prebivalcev občine, ter spodbuje bil predlog za povišanje članarine izražen že na Skupščini OZS 22. diti uravnotežen razvoj vseh načinov mobilnosti.
decembra 2016 in takrat očitno ni dobil podpore.  Član Odbora za Strategija temelji na konceptu zelene hierarhije
gospodarstvo OZS Franc Vesel, sicer predsednik OOZ Ribnica,  je po- mobilnosti, ki prednostno upošteva pešce, pobudo odbora za gospodarstvo opremil s kalkulacijo s katero je želel sebna pozornost je namenjena funkcionalno
dokazati, da članarina v primerjavi z letom 2008 ne dosega inflacije. oviranim osebam. Sledijo druga nemotorizirana
Kalkulacijo pa je izdelal na članarino 20,00 evrov, kolikor je ta  znašala prevozna sredstva, kot so kolesa, rolerji, skiroji,
še v obveznem članstvu.  S sprejemom novega obrtnega zakona, z nato različna sredstva javnega prevoza, na dnu
ukinitvijo obveznega članstva in prehodom na prostovoljno članstvo, piramide je uporaba osebnega avtomobila
je zbornica postala prostovoljno združenje članov, v katerem je bila in tovorni promet. Osrednja cilja celostnega
članarina s 1. januarja 2014 določena na 18,00 evrov za samozaposle- prometa nista več pretočnost in hitrost, temveč
ne in 27,00 evrov za  člane,  ki zaposlujejo. Upoštevajoč stopnje inflaci- dostopnost in kakovost bivanja.
je od takrat do danes pa lahko ugotovimo, da je dvig članarine iz tega      Strategija bo operativna s pomočjo akcijskega
naslova popolnoma neupravičen.  Skupščina OOZ Koper zato od- načrta, ki vsebuje podroben seznam ukrepov,
ločno nasprotuje kakršnemukoli dvigu članarine. Po mnenju čla- hierarhijo njihovega izvajanja, odgovorne instinov skupščine bi dvig članarine lahko imel celo negativne posledice v tucije, vire financiranja in njihov časovni razposmislu izstopanja članov in posledično tudi finančni negativni rezultat. red. Akcijski načrt je bil oblikovan skupaj s ključnimi deležniki, ki bodo imeli pomembne vloge
pri oblikovanju in izvajanju ukrepov.
     Celostna prometna strategija se osredotoča na
prometni sistem in širši prostor Mestne občine
  
Koper, zato je njena izdelava zajemala območje
celotne MO Koper. Območje občine je bilo za
potrebe strategije razdeljeno na mesto Koper,
katerega zunanje meje se ujemajo z mejami
      Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je 22. decembra naselja Koper, kot ga določa register prostorskih
2016 ponovno uvedla Skupščine sekcij pri OZS, ki so bile leta 2014 uki- enot Geodetske uprave RS, primestna naselja v
njene.  Skupščina OZS je  določila, da kolikor območne zbornice  do 31. bližnjem obalnem zaledju, z več kot 1000 prebijanuarja 2017 ne sporočijo imena poslancev novoustanovljenih skup- valci (Dekani, Sv. Anton, Škofije, Hrvatini, Pobegi,
ščin sekcij, se za poslance štejejo poslanci, ki so bili leta 2014 izvoljeni Bertoki-Prade ipd.) in vasi in naselja v podeželskem zaledju. Zaradi prepletenosti migracijskih
v volilne skupščine.
      Januarja  2017 so vse delujoče sekcije na OOZ Koper določile svoje in prometnih tokov so bile v pripravo strategije
predstavnike v novoustanovljene Skupščine sekcij OZS za preosta- vključene tudi sosednje občine ter v širšem okvinek mandata 2014-2018. Upravni odbor je nato, skladno s svojimi pri- ru celotna regija Jugozahodna Slovenija.
stojnostmi, imenoval poslance OOZ Koper v novoustanovljene skup-      Celostna prometna strategija MO Koper predvideva pet strateških stebrov načrtovanja, ki se
ščine sekcij pri OZS (seznam smo objavili v februarski številki).
     OZS je, po prejemu sklepa o imenovanju, pozvala  OOZ Koper, da (ci- med seboj povezujejo in dopolnjujejo in z uretiramo) »sklep opremi s podpisom zakonitega zastopnika, kolikor sničitvijo katerih bo občina dosegla sodobno
urejen promet in boljšo kakovost bivanja. Gre za
želi, da se predlogi upoštevajo«.
     Upravni odbor OOZ Koper je o tem seznanil Skupščino OOZ Koper, naslednje stebre:                  
ki je 23. marca 2017 z veliko večino glasov potrdila sklep Upravnega 1. Spodbujanje hoje kot pomembnega potovalnega načina
odbora OOZ Koper o imenovanju predstavnikov OOZ Koper v novoustanovljene skupščine sekcij OZS za preostanek mandata 2014-2018.      2. Optimalno izkoriščenje potencialov kolesarjenja
     OOZ Koper je s tem potrdila tudi podpis svojega zakonitega zastopnika in OZS pozvala k spoštovanju volje članstva OOZ Koper, ki 3. Oblikovanje privlačnega javnega potniškega prometa
v ničemer ne ovira delovanja OZS. Kvečjemu ga izboljšuje in bogati.

Člani OOZ Koper poslanci
v skupščinah sekcij OZS
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A K T U A L N O

Skupščina OOZ Koper
proti dvigu članarine

3. Zmanjšanje odvisnosti prebivalcev od
avtomobila
Promovirani bodo alternativni načini prevoza (javni prevoz, kolesarjenje, hoja), predvsem pri otrocih
(vrtec, osnovna šola), ozaveščalo in informiralo se
bo o škodljivosti uporabe motornih vozil (negativni učinki na zdravje, škodljivi vplivi na okolje zaradi
izpušnih plinov, hrup, ipd.) in promoviralo se bo
trajnostno mobilnost. Uporabniki motornih vozil
bodo seznanjeni z namembnostjo plačevanja
dražjih parkirnin.
Z omenjenim ukrepom bo občina prispevala k
uresničitvi ciljev:              
•
zmanjšanje odvisnosti prebivalcev od
avtomobila                 
•
zmanjševanje emisij iz prometa            

4. Povečanje deleža okolju prijaznih vozil
Z uvedbo in nadgradnjo polnilnic za električna
vozila se bo spodbujala uporaba okolju prijaznih
vozil. Z omenjenim ukrepom bo občina prispevala
k uresničitvi ciljev:                    
•
povečanje deleža okolju prijaznih vozil                       
•
zmanjševanje emisij iz prometa                   

5. Zmanjšanje negativnih učinkov tovornega
prometa v mestu
Na področju tovornega prometa bo občina v sodelovanju z
Luko Koper in državo postopno umikala tovorni promet iz mesta,
in sicer z izgradnjo novega vhoda in zgraditvijo štiripasovne
Na področju cestnega prometa so, skladno z vizijo uveljavitve op- vpadnice v Luko, ter izgradnjo novega »kamionskega« terminala.
Prizadevalo se bo k prehodu čim večjega števila tovornega
timiziranega cestnega prometa, oblikovani naslednji ukrepi.        
prometa iz cest na železnico. Z omenjenim ukrepom bo občina
         
prispevala k uresničitvi ciljev:                   
1. Umirjanje prometa in povečanje prometne varnosti
zmanjševanje negativnih učinkov tovornega prometa v mestu                          
Umirjanje motoriziranega prometa bo eden izmed pomembnej- •
zmanjševanje emisij iz prometa                  
ših ukrepov občine. S preventivnim ozaveščanjem prebivalstva, •
ukrepi za realne omejitve hitrosti, uvedbo hitrostnih ovir, merilcev
hitrosti, ureditvijo stanja cest in pločnikov, ter vzpostavitvijo nuj- 6. Načrtovanje in umik tranzitnega prometa skozi naselja
Skozi Mestno občino Koper vse leto poteka tranzitni promet turinih intervencijskih poti se bo povečala prometna varnost.
Z omenjenim ukrepom bo občina prispevala k uresničitvi ciljev:                            stov, zato bodo uvedene ustrezne prometne oznake in ukrepi za
postopni umik tranzitnega prometa iz mestnega območja. Obči•
povečanje prometne varnosti            
na si bo prizadevala uvedbo lokalne vinjete za namen razbreme•
manjšanje odvisnosti prebivalcev od avtomobila   
nitve lokalnih cest. Z omenjenim ukrepom bo občina prispevala k
           
uresničitvi
cilja:                   
2. Ureditev mirujočega prometa
•
povečanje
prometne varnosti             
Urejanja mirujočega prometa se bo občina lotila z izdelavo načrta
•
Izboljšanje
prometne pretočnosti             
razvoja parkirišč, preučila bo kritična območja parkiranja, obve4. Uveljavitev optimiziranega cestnega prometa
5. Vzpostavitev celostnega prometnega načrtovanja        

ščala bo o možnostih parkiranja, uredila bo tarifno politiko parkiranja. Na območjih pomanjkanja parkirnih mest bo poskrbljeno z
gradnjo dodatnih parkirnih hiš, izboljšala se bo izraba obstoječih
parkirišč, uveden bo boljši avtomatiziran nadzor nad parkiranjem.
Z omenjenim ukrepom bo občina prispevala k uresničitvi ciljev:                                  
•
zboljšanje parkirnih razmer v mestnem središču             
•
ureditev potreb po parkiranju

Celoten projekt je na spletni strani www.koper.si (občinski svet/
seje občinskega sveta/mandat2014-2018/19.redna seja)
Vir: gradivo za sejo Mestne občine Koper
Avtor: Harpha Sea, d.o.o., Čevljarska 8, 6000 Koper,
T: +386 (0)5 663 89 20, F:+386 (0)5 663 89 29
E: cale@harphasea.si
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PRILOŽNOST

Uvajamo vadbo Kinergetix

Člane OOZ Koper vabimo, da izkoristite priložnost, tako da na tradicionalnem 24. mednarodnem obrtno-podjetniškem sejmu
na skupnem razstavnem prostoru pod okriljem OOZ Koper predstavite svoje izdelke in storitve. Sejem bo potekal

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper, na predlog sekcije
frizerjev,  svojim članom ponuja novo obliko  vadbe imenovano
Kinergetix. Prva vadba začne

od 25. do 28. maja 2017, v Areni Bonifika v Kopru

v sredo, 12. aprila 2017 ob 19.45 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

Sejmišče se nahaja v večnamenski dvorani Arena Bonifika in njeni bližnji okolici ter nudi solidne sejemske pogoje. Sejem se prireja
v dvorani v skupni izmeri cca 2.400 m2 in zunanjih cca 2.400 m2 brutto površin. Poskrbljeno je za parkirišče razstavljavcev. Številke
zadnjih let izkazujejo, da si sejem ogleda več kot 20.000 obiskovalcev.

Kinergetix združuje elemente Tai Chija, Chi Gonga in druge
učinkovite starodavne terapevtske tehnike vzhoda ter moderna
medicinska dognanja zahoda.

Informacije in prijave

Vaš interes sporočite Andreji Kozlovič po e-pošti: andreja.kozlovic@ozs.si,
po telefonu 05/61 390 13, 041/725 125 ali osebno na zbornici, kjer boste izpolnili prijavo.

Inštuktorica

Rok prijave

Do zapolnitve mest na razstavnem prostoru v dvorani.

Vadbe bo vodila Anja Sterle, licencirana
inštruktorica Kinergetix II. stopnje

Sofinanciranje udeležbe

Program          

Zbornica bo članom s poravnano članarino, ki bodo na sejmu sodelovali, stroške najema skupnega razstavnega prostora
sofinancirala v višini, ki bo odvisna od števila prijavljenih, s čimer želi prispevati k  promociji njihovih izdelkov oziroma storitev.

VABILO
Prijave
S priloženo prijavnico, ki jo pošljete na naslov:
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper, na fax: 05/62 719 17
ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si
Vadba bo potekala ob vpisu vsaj 10 udeležencev!

A K T U A L N O

A K T U A L N O

Skupni nastop na 24. primorskem sejmu
od 25. do 28. maja 2017

Plačilo
Na podlagi vaše prijave vam bo inštruktorica izdala račun.

Rok prijave
ponedeljek, 10. april 2017

Informacije
Dodatne informacije o vadbi lahko dobite pri inštruktorici
Anji Sterle, na telefon 041/925 357 ali na Facebook strani:
Kinergetix

Program vključuje tudi kratka
predavanja s širokim spektrom tem,
med drugim iz področja zdravja in
preventive na delovnem mestu ter
ergonomsko urejenega delovnega okolja.
Z vadbo pridobivamo na telesni in psihični moči, stabilnosti,
izboljšamo ravnotežje, gibljivost in koordinacijo, preprečujemo
kronične bolezni, razstrupljamo telo in se učinkovito borimo proti
stresu ter bolečinam. Hkrati pa tudi upočasnimo proces staranja,
širimo zavedanje, pridobimo boljšo koncentracijo in spomin,
dosežemo harmonično ravnovesje telesa, uma in duha.

Posebnosti

O vseh vprašanjih (podrobnejša organizacija, izvedba, delitev stroškov) v zvezi z nastopom na sejmu, se boste interesenti
dogovorili na sestanku, ki bo sklican v ta namen. Kolikor ne bo dovolj interesentov, zbornica na sejmu ne bo sodelovala,
o čemer bo odločil upravni odbor zbornice.

Trajanje vadbe
Vadbe bodo potekale vsako sredo od 19.45 do 21.15 ure.

Cena

OZS podelila priznanja trem članom OOZ Koper
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je ob 20-letnici delovanja nekaterih
sekcij podelila  priznanja bronasti ključ
OZS.
Za delo v organih sekcij Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije so priznanje
prejeli tudi člani OOZ Koper:            
• Edi Knez,
  
   sekcija kleparjev krovcev OZS                     
• Peter Babič,
   sekcija inštalaterjev-energetikov OZS                 
• Igor Čurin,
   sekcija inštalaterjev-energetikov OZS

Mesečna cena vadbe za člane OOZ Koper  znaša  64,00 EUR.
Za ostale je cena 80,00 EUR (DDV se ne obračuna)

      Vabljeni!

Prijavnica za vadbo KINERGETIX - 12. april 2017
Davčni zavezanec

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

DA

NE

DA

NE

ID za DDV
Naslov

Član zbornice
Ime in priimek udeleženca
Št. kartice Mozaik

Glavno dejavnost, ki jo opravljam

j

zd

ed

na

e

ici n

Hra

e.

Datum, podpis in žig

rav

il o . F o o d

is

GSM telefon				

m

Plačano, dne

6

E-naslov

			

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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Znak odličnosti v gradbeništvu
Tako kot v drugih panogah, se tudi v gradbeništvu sprašujemo,
na kakšen način obvladovati svoje poslovanje, da bodo
organizacije poslovale trajno uspešno in zagotavljale rezultate
vsem deležnikom (kupci, dobavitelji, zaposleni, družba), ki
takšno trajno uspešnost v prihodnosti pričakujejo in tudi
omogočajo. Kot pomoč svojim članom pri teh aktivnostih je
Sekcija gradbincev zasnovala Znak odličnosti v gradbeništvu ,
ki deluje na temeljih modela poslovne odličnosti.

SEKCIJA GRADBINCEV

Na ogledu sejma Dom
Člani sekcije gradbincev OOZ Koper so si 10. marca 2017 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani ogledali sejem Dom.  Strokovne ekskurzije se  je udeležilo sedem članov in en zunanji udeleženec.  Na
sejmu se je predstavljalo 580 podjetij iz 32 držav.  Na 20.000 m2 razstavnih površinah so bili predstavljeni izdelki in storitve iz gradbeništva, opremljanja  objektov z okni, vrati, tlaki, instalacijami ter drugi
izdelki za dom. Razstavni program sejma, katerega se naši člani že
skoraj tradicionalno udeležujejo,  je izpolnil njihova pričakovanja.

SEKCIJA GRADBINCEV

Predstavitev paropropustnih
folij Gramint
V zeleni dvorani Obrtniškega doma smo  v petek 24. marca 2017
gostili predstavnika podjetja Gramint d.o.o. iz Nove Gorice, ki je
v dveurnem predavanju gradbincem predstavil lastnosti paropropustnih folij, parnih ovir, parnih zapor in različnih izolacij in kako
pravilno izbrati materiale ter jih vgraditi, da bi dosegli zrakotesnost
in pravilno difuzijo vodne pare.

S E K C I J E

S E K C I J E

SEKCIJA GRADBINCEV

Dodana vrednost Znaka odličnosti v gradbeništvu pomeni               
       

•
•
•
•
•

izboljšano marketinško podobo podjetja                          
povečan ugled podjetja v strokovni javnosti, pri naročnikih
in pri zaposlenih                  
zmanjšano število napak podjetja in s tem povezanih
stroškov            
podjetje prepoznava in upošteva zakonodajne zahteve                
podjetje posluje po načelih trajno uspešnega delovanja

Več informacij

V okviru znaka odličnosti v gradbeništvu se podjetja ocenjujejo
glede načina vodenja podjetja, pristopa k izvajanju del, odnosa
do naročnikov, zaposlenih, dobaviteljev in okolja ter kako
podjetje udejanja pristope trajnostnega razvoja in stalnih
izboljšav. Ocenjevanje se izvaja na podlagi javno dostopnih
podatkov, referenc in mnenja naročnikov in dobaviteljev, v
razgovoru z vodilnimi na sedežu podjetju in na gradbenih
objektih oziroma na terenu. Na osnovi ocene doseganja
odličnosti se podjetje uvrsti v eno izmed kategorij: zlati, srebrni
ali bronasti »znak odličnosti v gradbeništvu«. Znak odličnosti se
vzdržuje z obdobnimi ocenjevalnimi obiski v podjetjih, na vsaki
dve leti.
Z Znakom odličnosti v gradbeništvu se želi spodbuditi gradbene
podjetnike in obrtnike, da delujejo v smeri doseganja
maksimalnih in uravnoteženih rezultatov poslovanja, ob
zadovoljstvu kupcev in okolja, v katerem delujejo, ter da se želijo
stalno izboljševati.
Znak odličnosti ne pomeni samo, da je podjetje odlično pri
poslovanju ali kakovostno v svojem izvajanju del. Pridobljen Znak
odličnosti v gradbeništvu pomeni, da podjetje hkrati:                  
•
ustvarja trajno uspešno prihodnost in ohranja uspešne
(poslovne) rezultate                 
•
dodaja vrednost za kupce in s tem povečuje njihovo
zadovoljstvo      
•
je vodeno z vizijo, navdihom in integriteto               
•
razvija svoje sposobnosti             
•
dosega uspehe z nadarjenostjo zaposlenih, spodbuja
ustvarjalnost in inovativnost          
•
spremlja svoje poslovno okolje in se agilno odziva na
spremembe (prepoznava tveganja in priložnosti)               
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o prijavi za ocenjevanje za znak odličnosti dobite na
OZS, Sekcija gradbincev, Celovška 71, 1000 Ljubljana
e-naslov: janko.rozman@ozs.si
telefon: 01/58 30 540, 031/347 201
ali
na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper
e-naslov: andreja kozlovic@ozs.si
telefon: 05/61 390 13, 041/725 125

SEKCIJA GRADBINCEV

Predstavitev izdelkov in storitev
Kema d.o.o. in Baumit d.o.o.
Sekcija gradbincev Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper
je za svoje člane, v sodelovanju s podjetji Kema d.o.o. in Baumit
d.o.o., 20. februarja 2017 organizirala predavanje z naslovom Odstranitev posledice vdora vode, kapilarne vlage in učinkovito saniranje poškodovanega in vlažnega ometa. Dogodka, ki se je odvijal v
zeleni dvorani zbornice, se je udeležilo 19 oseb, ki so spoznali nove
materiale in načine sanacije betona in konkretne primere možnih
rešitev pri pojavu kapilarne vlage.

Pomen paroprepustne folije in parne ovire zaradi
prepustnosti vodne pare
SEKCIJA GRADBINCEV

Vse več novih materialov
in tehnik
Podjetje Sika d.o.o. iz Trzina je 16. marca 2017 v Hiši refoška v Kopru organiziralo predstavitev svojih izdelkov. Na predstavitev so bili
povabljeni tudi člani sekcije gradbincev naše zbornice. Vabilu se je
odzvalo nekaj članov, ki so bili deležni praktičnega prikaza uporabe
raznih materialov podjetja.  Kot je dejal predsednik sekcije gradbincev Zlatko Kalšnik,  je do pred kratkim  veljalo, da je mešanje materialov z mešalci enostavno delo, z novimi materiali pa je pomembna
vsaka minuta mešanja, zato je sprotno izobraževanje na tem področju za vsakega gradbinca nujno.

Pri vsakodnevnem bivanju v stanovanju (s pranjem, kopanjem,
kuhanjem) se proizvaja vodna para. Če seštejemo vso vlago, ki
nastane v stanovanju (v povprečni družini, ki jo sestavljajo dva
odrasla in dva otroka), dobimo približno 12-15 litrov vode na dan.
Ta ogromna količina vlage kaže na pomembnost pravilne izolacije
in zaščite hiše. Obstoječa količina vlage v stanovanju se le delno
absorbira v zrak, tako, da se presežna vlaga, če je ne odvedemo z
ustreznim zračenjem prostorov, odlaga na hladnejše površine (toplotne mostove). Naraven fizikalni fenomen iskanja uravnotežene
vlažnosti je ključ do prepustnosti vodne pare; vlaga, ki potuje preko materialov ne povzroča nobene škode; vlaga, ki se v njih zadrži
pa lahko povzroči:           
•
nastajanje kondenza znotraj struktur              
•
zmanjšanje izolativnih sposobnosti toplotne izolacije (tudi
do 100% )           
•
hitrejša razgradnja materialov          
•
nastajanje glivičnih in plesnivih mest, ki so škodljivi za človekovo zdravje          
Prepustnost materialov in izolacijskih paketov je zelo pomemben
faktor v vseh letnih obdobjih za zagotavljanje obstoja materialov,
predvsem pa njihove ustrezne funkcionalnosti. Pozimi topel zrak
v notranjosti objektov v sebi zadržuje veliko več vlage kot je ima
zunanji, mrzel zrak; taka situacija izzove razliko parcialnih tlakov, ki
vzpodbuja prehajanje notranje vlage proti zunanjosti preko struktur. V tem primeru je zelo pomembno, da je poskrbljeno za čim
večje odvajanje odvečne vlage preko izolacijskega paketa, kjer se
pa ne sme zaustavljati, saj bi se tam ohladila in kondenzirala, kar
bi s pojavom vode, plesni in raznih gliv napeljevalo na poškodbe
izolacije. Za zagotovitev korektne propustnosti vodne pare je torej izrednega pomena uporaba parnih ovir, ki dozirajo prehajanje
vlage v izolacijski paket in paroprepustnih folij za zunanjo zaščito,
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-10 /+20 °C

~60% U.R.
+20 /+25 °C

+25 /+35 °C

+50 /+60 °C

Frizerji in kozmetiki na ogledu
sejma Cosmoprof

SEKCIJA ZA PROMET

VABILO
Redno usposabljanje voznikov za prevoz
potnikov in blaga v cestnem prometu za leto 2017

Na frizersko kozmetičnem sejmu v Bologni je razstavljajo okrog 2.400 razstavljavcev.  
Dve članici sekcije kozmetikov sta si, v  organizaciji podjetja Kremca.net,  sejem
Cosmoprof v Bologni ogledali v dveh dnevih, v katerih pa si vseeno ni bilo mogoče
ogledati vsega, kar je sejem ponujal. Predvsem zanimive so bile različne tehnike
obdelave telesa.

OOZ Koper organizira redno usposabljanje voznikov za prevoz potnikov
in blaga  v cestnem prometu za leto 2017

-10 /+20 °C

~60% U.R.

+20 /+25 °C

-10 /+10 °C

~60% U.R.

+20 /+25 °C

•

•

•
•
•
•
•
•

vožnja
počitek
čas razpoložljivosti
čas pripravljenosti
vožnja, odmori, dnevni počitki, tedenski počitki
sankcije na območju Republike Slovenije

•
•

•
•
•
•
•
•
•

+50 /+60 °C

+25 /+35 °C

-10 /+20 °C

Vsebina usposabljanja
1. Zdravje pri delu in varovanje okolja (polovica časa)

+20 /+25 °C

•

+50 /+60 °C

•

ozaveščanje o pomenu telesnih in duševnih sposobnosti
načela zdrave, uravnotežene prehrane, učinki alkohola, drog ali drugih snovi, 		
ki lahko vplivajo na obnašanje voznika
psihofizično stanje voznika in njegovo ravnanje v neugodnem psihičnem ali
psihofizičnem stanju
simptomi, vzroki, učinki utrujenosti in stresa
vožnja motornega vozila in stres
shema stresne situacije
faze stresa (faza alarma, faza odpora, faza izčrpanosti)
načini tehnike in metode sproščanja za voznike
zmožnost preprečevanja kaznivih dejanj in tihotapljenja ilegalnih priseljencev;
posledice za voznike in preventivni ukrepi
seznanitev z osnovnimi zahtevami varovanja okolja v cestnem prometu iz vidika
emisije hrupa,
vibracij, vsebnosti in emisije škodljivih snovi v zrak, sevanj ter energijske varčnosti
oz. učinkovitosti

2. Socialna zakonodaja – pravila glede časa vožnje, počitkov,
odmorov in uporaba tahografa (polovica časa)

•

+20 /+25 °C

•

Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni
opremi v cestnih prevozih
Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006
o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in
spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe
Sveta (EGS) št. 3820/85.

3. Uporaba Tahografa

Po mnenju Žane Budan, predsednice sekcije frizerjev, ki si je sejem ogledala
s tremi članicami sekcije frizerjev, je bila ponudba frizerske in kozmetične galanterije zelo pestra. Veliko je bilo tudi show seminarjev, kjer so znani frizerji  
predstavljali prihajajoče modne pričeske. Veliko je bilo razstavnega programa in tudi razstavljavcev - brivcev, ki so  predstavljali moška striženje.

•
•
•
•
•

uvedba digitalnih tahografov
sestava digitalnega tahografa
zapisovanje digitalnega tahografa
uporaba pametnih kartic
obveznost prisotnosti dokumentacije v vozilu (kartice, tahografski vložki, izpisi iz
digitalnega tahografa)
praktična uporaba tahografa (vstavljanje kartice, različne nastavitve ob različnih
dogodkih in aktivnostih
prepisovanje podatkov iz tahografa oziroma iz voznikove kartice

v soboto, 13. maja 2017 ob 9. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper.

+25 /+35 °C

-10 /+10 °C

•

analogni tahograf

4. Pravila vožnje, odmorov in počitkov

Obseg usposabljanja

7 pedagoških ur, predvideni zaključek ob 14. 45 uri.

Cena

Člani OOZ Koper  s poravnano članarino plačajo participacijo v višini
10,00 evrov (z DDV), zaposleni pri članih poravnajo kotizacijo v višini
34,00 EUR (z DDV), ostali udeleženci pa 40,00 EUR (z DDV) na osebo.

Plačilo

Ob prijavi na TRR OOZ Koper pri Banki Koper, št. 10100 00351 70352,
namen: usposabljanje voznikov, 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.                    
Prijavi priložite kopijo vozniškega dovoljenja.

Rok prijave

petek, 5. maj 2017 oziroma do zapolnitve prostih mest.

Usposabljanja se bodo lahko udeležili le kandidati, ki bodo prijavljeni
do roka.

Prijavnica za redno usposabljanje VOZNIKOV ZA PREVOZ POTNIKOV IN BLAGA
V CESTNEM PROMETU ZA LETO 2017 - 13. maj 2017
Ime in priimek udeleženca (kandidata)				

Davčni zavezanec

EMŠO

DA

NE

DA

NE

ID za DDV

Polni naziv in naslov firme (s.p., d.o.o. , . . .)

+20 /+25 °C

Strokovnega seminarja se je žal udeležilo le šest članov sekcije. Udeležba je bila
manjša kot je bilo pričakovati, a ne glede,
so bili organizatorji z izvedbo dogodka zadovoljni. Kot so dejali, kdor je prišel, ni bil
zaman.

10

SEKCIJI FRIZERJEV IN KOZMETIKOV

S E K C I J E

S E K C I J E

-10 /+10 °C

ki paket ščitijo pred vdori vode in vetra, in kar
je najpomembnejše, pomagajo pri odvajanju
velikih količin vodne pare iz strukture.
Parna ovira pod toplotno izolacijo
Paroprepustna
folija nad in
parna ovira pod
toplotno izola~80% U.R.
cijo, ki diha (npr.
naravna ali mineralna vlakna),
lahko zagotavljajo korektno
prehajanje vodne pare v zimskem času, brez
poslabšanja pogojev toplotni izolaciji, torej,
brez bojazni pred pojavom nasičenja izolacije z vlago in posledično pojava kondenza ob
nizkih temperaturah. Poleti ima vlaga iz zunanjosti objekta, potujoča prek toplotne izolacije
proti notranjosti, možnost, da se povsem osuši
in tako ne more slabšati razmer v izolacijskem
paketu.
Nič (ali samo paroprepustna folija) pod toplotno izolacijo
Če ne uporabimo parne ovi-   
re, ali nadomestitve le-te s
~80% U.R.
paroprepustno
folijo, posledično doprinese
do izboljšanja
razmer in lastnosti paketa v poletnem času, saj pridobimo
na ˝vzvratnem˝ sušenju vlage v notranjosti
objekta; ampak pozor, pozimi, bi bil nasprotno
izolacijski paket podvržen velikemu tveganju
za nastanek kondenza (zaradi vodne pare iz
notranjosti) v vrhnjih plasteh izolacije, ki so
pozimi zaradi nizkih zunanjih temperatur hladnejše.
Parna zapora pod toplotno izolacijo
Uporaba parne
zapore nizko,
bi bila zagotovilo
za povsem
~80% U.R.
suho toplotno
izolacijo v zimskem času, saj
bi povsem prekinila prehajanje vodne pare navzven, ta bi se sicer lahko
kondenzirala pod njo. V poletnem času pa so
v tem primeru težave zagotovljene, saj bi vodna para, ki poleti prehaja iz zunanjosti v notranjost, gotovo kondenzirala v nižjih plasteh
izolacije, na stiku s parno zaporo.

Datum rojstva			

Voznik za kategorijo (označite)❋

C

Kraj rojstva 			

Državljanstvo

Član zbornice

Št. kartice Mozaik

Veljavnost kode 95 v vozniškem dovoljenju
*Kopijo vozniškega dovoljenja priložite tisti, ki se usposabljanja v organizaciji OZS
in OOZ Koper udeležujete prvič ali ste zamenjali vozniško dovoljenje (podaljšali
kodo 95) in je še niste posredovali.

D

GSM telefon			

Datum, podpis in žig

E-naslov

Opomba: Kolikor je plačnik druga oseba, njegove podatke navedite spodaj:
Naziv in naslov plačnika

ID za DDV

					

Davčni zavezanec

DA

NE

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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Predstavitve barvanja las, ki jo je 14. februarja 2017 izvedlo
podjetje Trimužijat d.o.o. iz Mirna, se je udeležilo deset frizerk
iz treh obalnih zbornic. Med njimi so bile štiri članice koprske
zbornice. Tehnična ekipa podjetja je predstavila barvo znamke  
Kemon in njeno linijo barv YO Color System, ki nežno in varno
deluje na lase in lasišče. Izvajalci so bili z udeležbo frizerjev zadovoljni, ne glede na to, da se jih nekaj, kljub prijavi, ni udeležilo. Udeležba vsekakor ni bila zaman, kar so potrdile tudi naše
članice.

Seminar Napotitev delavcev
na delo v Avstrijo
Seminar z naslovom Spremembe zakonodaje po 1. januarju 2017 in postopanje ob kontroli v čezmejnih storitvah
z Avstrijo smo v zeleni dvorani OOZ Koper organizirali v
petek 24. februarja 2017. Predavanje je izvedla dr. Maria
Škof, odvetnica v odvetniški pisarni Grilc Volk Škof, ki
ima svoje pisarne v Ljubljani, Gradcu in Celovcu.
      Predavateljica je poudarila obveznosti slovenskih

D O G O D K I

Vselej zanimivi strokovni seminarji

D O G O D K I

S E K C I J E

SEKCIJA FRIZERJEV

Poročni sejem Pestra poročna ponudba na enem mestu

D O G O D K I

Foto: Vojko Rotar

Dobro obiskan davčni seminar
Davčnega seminarja s praktičnimi napotki za izpolnitev davčnega
obračuna za leto 2016, ki smo ga organizirali 16. februarja 2017, se
je udeležilo okrog 50 slušateljev, med temi so bili  tako člani treh
obalnih zbornic, kot tudi zunanji udeleženci. Predavanje je vodila
davčna svetovalka Dunja Verbajs, ki članom OOZ Koper zagotavlja  tudi  individualna svetovanja.  Stroške teh krije zbornica in so
zato za člane brezplačna.
     Vtisi iz seminarja so bili več kot pozitivni. Udeleženci so izvedeli
novosti, ki so jih prinesle spremembe zakonodaje in seznanili so
se tudi s konkretnimi primeri iz prakse.  Ti so bili udeležencem seminarja prav tako v pomoč pri pripravi finančnih dokumentov s
katerimi so zaključili poslovno leto 2016.

delodajalcev, ki v Avstrijo na delo napotujejo svoje zaposlene delavce. Delavci so dolžni prejeti plačo v skladu z veljavno avstrijsko kolektivno pogodbo (pravilna
razporeditev v tarifni razred), sorazmerni del dopusta,
ki ga določa avstrijska zakonodaja, prejeti plačilo sorazmernega dela 13. in 14. plače ter upoštevati zakonsko določeni delovni čas in počitke. Velika sprememba,
ki jo za tuje podjetnike na svojem trgu uvaja Avstrija,
so globe, ki so v nekaterih primerih astronomske.
      V izogib visokim kaznim je trenutno priporočilo
vsakega poznavalca, da se je potrebno, v primeru napotitve delavcev na delo v Avstrijo, dobro pripraviti.
Potrebno je dobro poznati avstrijske pravne podlage
in v skladu z njimi tudi ravnati.

Zavod Koper Otok je letošnji poročni sejem pripravil  v prostorih Pokrajinskega muzeja v Kopru.  Na sejmu se je predstavilo
34 razstavljavcev, med njimi so bili tudi člani OOZ Koper:           
•
Servis B.O. d.o.o. - Kozmetični salon Aqua                
•
Ana Kovačič Srblin s.p. - Ana Catering, poroke in dogodki               
•
Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l.            
•
Mirna Radovac s.p. - Foto Belvedere             
•
Tamara Koren Šuber s.p.  - Tamara Atelje              
•
Ambroz Tomovski s.p. – zlatar                
•
Žana Budan s.p. - frizerski salon Žana             
•
Mini dekor, cvetličarstvo in aranžerstvo d.o.o.            

Sejem je po podatkih medijev obiskalo več kot 350 parov bodočih mladoporočencev iz slovenske Istre in od drugod.
     Naši člani, ki so na sejmu sodelovali, so bili z organizacijo
sejma zadovoljni. Tisti, ki so na tem sejmu že sodelovali so  povedali, da je bil letošnji obisk večji kot leto prej. Po mnenju nekaterih razstavljavcev bi bilo iz vidika dostopnosti bolje, če bi
bili vsi razstavljavci v enem prostoru in ne v dveh nadstropjih.
     Poseben čar je sejmu dala uprizoritev  poroke iz leta 1910, ki
jo je pripravilo Društvo Rosa Klementina iz Portoroža.
     Zbornica je članom za udeležbo na sejmu krila stroške prijavnine v višini 70 odstotkov.

Foto: Per - Kofol

Foto: Per - Kofol

Foto: Per - Kofol

Foto: Per - Kofol

Foto: Per - Kofol

Foto: Per - Kofol

Mali nogomet
Zbornica za člane organizira treninge
malega nogometa v telovadnici
Osnovne šole Dekani
vsako sredo od 19. do 20.30 ure,
razen v času šolskih počitnic.
Zbornice članom s poravnano članarino krije stroške
najema telovadnice v celoti. Vse člane zbornice,
ki bi želeli svoj prosti čas nameniti druženju
in rekreaciji, vabimo da se pridružite ostalim
nogometašem na treningih
Za informacije pokličite
Zorana Paniča, tel. 041/638 632
Foto: Žana Budan
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Foto: Per - Kofol

Foto: Žana Budan
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Na obrazcih M-4 dajalci podatkov za zavarovance posredujejo podatke o plačah in
nadomestilih plače, o zavarovalnih osnovah ter o vplačanih prispevkih in obdobju
zavarovanja, potrebnih za izračun pokojninske osnove.

Posebej se opozori, da se na obrazcih
M-4 javijo tudi potrebni podatki, ki se
nanašajo na pravice po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejem-

R A Z P I S I

na v pristopu do mladih, ki se bodo pri njej
usposabljali za delo.
Vojko Valič, okrepčevalnica Istrska klet
Slavček iz Kopra je izvedbo komentiral:
»Seminar je v redu in zelo koristen, a hkrati,
glede na njegov potek, tudi zelo zahteven.
Zelo zahtevna je tudi seminarska naloga.«

Posredovanje podatkov M-4 do 30. aprila 2017

Podatki na obrazcu M-4 za leto 2016 se
posredujejo na enak način kot za pretekla leta.

kih (Uradni list RS, št. 26/14 in 90/15),
kljub temu, da se na obračunih davčnih
odtegljajev od dohodkov iz delovnega
razmerja (obrazci REK-1) teh podatkov
v podatkih, potrebnih za oblikovanje
prijave o osnovah in sprememb (rubrike M) za obdobja od 1. januarja 2016
dalje ne poroča, saj jih Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije enkrat letno posreduje Ministrstvo
za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti.
Podatke o zneskih je potrebno zapisati v
takrat veljavni denarni valuti.

Podatki se posredujejo z uporabo spletne aplikacije M-4 (za uporabo je potrebna registracija)
Pomoč pri posredovanju podatkov M-4:             
pri tehničnih vprašanjih posredovanja M-4 s spletno aplikacijo M-4:
e-pošta: m4.podpora@zpiz.si
kontaktni center: tel: 01/58 555 14
vsak delavnik od 8. do 16. ure                      
pomoč pri vsebinskih vprašanjih
posredovanja M-4:
e-pošta: m4.vsebina@zpiz.si
kontaktni center: tel: 01/47 456 92 (3),
v poslovnem času ZPIZ

Štipendije za deficitarne poklice
Objavljen je javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto
2017/2018. Štipendije   so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice za katere
na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.
Vlogo bo možno oddati od 15. junija
2017 do 20. septembra 2017. Vloga bo
objavljena v juniju 2017.
Več o razpisu: http://www.sklad-kadri.si/si/
razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-zadodelitev-stipendij-za-deficitarne-pokliceza-solsko-leto-20172018-230-javni-ra

Letošnji nabor deficitarnih poklicev:

1. kamnosek
2. mehatronik operater
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pala, da se je seminarja udeležila predvsem
zaradi lažjega sodelovanja z dijaki, ki bodo
nekoč na praksi v njenem salonu ter zaradi
lažjega pristopa k izvajanju mojstrskega izpita. Izvedbo je zelo pohvalila. Spoznala je
veliko zanimivosti   predvsem iz področja
psihologije, kar je zanjo ključnega pome-

3. izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
4. inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij
5. oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
6. elektrikar/električarka
7. avtokaroserist/avtokaroseristka
8. pek/pekarka
9. slaščičar/slaščičarka
10. mesar/mesarka
11. tapetnik/tapetničarka
12. mizar/mizarka
13. zidar/zidarka
14. tesar/tesarka
15. klepar-krovec/kleparka-krovka
16. izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
17. slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
18. pečar- polagalec keramičnih oblog /pečarka-polagalka
keramičnih oblog

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju trejši razvoj in nadaljnjo rast mikro in malih
SPS) je 20. januarja 2017 v Uradnem listu podjetij.
RS št. 3/2017 objavil prvi javni razpis v letu
2017, in sicer P7 2017 – Mikrokrediti za Kdo se lahko prijavi
mikro in mala podjetja. Tovrstni krediti, Na razpis se lahko prijavijo le mikro in
ki jih SPS neposredno odobrava že vse od mala podjetja, s sedežem v Republiki Sloleta 2012 dalje, omogočajo mikro in malim veniji:                  
organizirana kot gospodarske družbe,
podjetjem hiter in enostaven dostop do •
zadruge z omejeno odgovornostjo,
zelo ugodnih finančnih virov na trgu. Strosamostojni
podjetniki posamezniki
ški odobritve kredita se ne zaračunajo.
in gospodarske družbe ali zadruge z
Pogoji za pridobitev sredstev
omejeno odgovornostjo s statusom
Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do
socialnega podjetja v skladu z Zako25.000 EUR mikro in malim podjetjem
nom o socialnem podjetništvu             
omogoča poleg enostavnejših in hitrejših •
imeti vsaj enega zaposlenega za polpostopkov pridobitve kredita, tudi dostop
ni delovni čas
pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še posebej
Rok prijave
izraziti v:                
•
nižjih zahtevah po zavarovanju                Razpis je odprt do 10. junija 2017 za upra•
nižji obrestni meri (fiksna 1,4 %)                 vičene stroške, ki so natančno definirani v
•
ročnosti kredita do 60 mesecev                javnem razpisu P7 2017- Mikrokrediti za
•
možnosti koriščenja moratorija do 6 mikro in mala podjetja in ga najdete na
spletni strani SPSa: www.podjetniškisklad.
mesecev                   
•
kredit lahko krije do največ 85 % vre- si in v Ur. l. RS št. 3/2017.
dnosti upravičenih stroškov projekta,
Informacije
a največ 25.000 EUR             
Več informacij o razpisu P7 2017 vam je na
•
stroški kredita se ne zaračunavajo               
voljo na telefonskih številkah:                   
•
Albina Hojski Ilijivec 		
Višina razpisanih sredstev
T.: 02/234 12 59
Skupno razpisanih 5.000.000,00 EUR fiJasna Kepnik Hiter 		
nančnih spodbud zadostuje za podporo •
T.: 02/234 12 42  
okoli 200 mikro in malih podjetij, ki se
Boris Ritlop 			
soočajo s težavami pri pridobivanju svežih •
T.: 02/234 12 88
finančnih virov na trgu. SPS tem podjemag. Boštjan Vidovič 		
tjem želi neposredno zagotoviti ugodne •
T.: 02/234 12 64  
vire financiranja za tekoče poslovanje in
E.: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si
investicijska vlaganja, kar bo omogočilo hi-

Iz vsebine Uradnega lista
št. 5/2017 z dne 3. februar 2017                  

•
•

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2D)                
Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije za
leto 2017               

št. 8/2017 z dne 17. februar 2017                   

•
•

Pravilnik o spremembah Pravilnika o splošnem označevanju
živil, ki niso predpakirana                  
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
označevanju in embalaži vina                  

L I S T

Ugodni krediti za mikro
in mala podjetja (P7 2017)

U R A D N I

     Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
je na sedežu OOZ Koper izvedla brezplačni
pedagoško-andragoški seminar, ki je potekal v treh dneh - 20., 21. in 27. marca 2017.
      Seminarja so se kandidati udeležili iz
različnih razlogov, eni   zaradi pridobitve
potrebnega znanja za izvajanje mentorstva  dijakom in  študentom v svojih obratovalnicah,   drugi   - mojstrski kandidati
zato, ker jim udeležba na seminarju olajša
opravljanje četrtega dela mojstrskega izpita.  Pridobitev  usposobljenosti iz naslova
tega seminarja, je tudi eden od pogojev za
verifikacijo učnega mesta, kjer delodajalci
izvajajo praktično usposabljanje in izobraževanje tako dijakov kot študentov.
     Po besedah nekaterih udeležencev je
bila predvsem seminarska naloga zelo
zahtevna. Tematike,  katere so  predavatelji
na poljuden in preprost način opremili z
zanimivimi primeri iz vsakdanjega dela, so
bile zelo zanimive.
     Naša članica Valentina Brainich iz kozmetičnega salona Aqua iz Kopra nam je zau-

R A Z P I S I

D O G O D K I
O B V E S T I L O

Uspešno izveden pedagoško-andragoški seminar

št. 9/2017 z dne 24. februar 2017               

•
•
•
•
•
•

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih
izdelkov (ZOUTPI)                 
Sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B
k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem
prevozu nevarnega blaga (ADR)                
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
registraciji motornih in priklopnih vozil,                   
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o tehničnih
pregledih motornih in priklopnih vozil                         
Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebinah vlog
za izdajo dovoljenj dimnikarskim družbam in licenc
dimnikarjem                    
Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama
tehničnih specifikacij o postopkih s področja motornih in
priklopnih vozil             

št. 10/2017 z dne 27. februar 2017                          

•

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS)            

št. 11/2017 z dne 3. marec 2017

•

Pravilnik o dopolnilnem usposabljanju in dimnikarski
izkaznici                

št. 14/2017 z dne 24. marec 2017                                 

•
•

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi
trga z vinom               
Odredba o sprejemu višješolskega študijskega programa
Kozmetika

V slovo  Karel Čuk 1935 - 2017
Na koprskem pokopališču smo se 17. februarja poslovili od dolgoletnega člana,
upokojenega obrtnika Karla Čuka iz Kopra.

19. gozdar/gozdarka
20. dimnikar/dimnikarka

Dvojezični izobraževalni programi:

21. ekonomski tehnik/ekonomska tehtnica (IS), ki se izvaja
v italijanskem jeziku
22. mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v
madžarskem jeziku
23. strojni tehnik/strojna tehtnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
24. kemijski tehnik/kemijska tehtnica (DV), ki se izvaja v
madžarskem jeziku

Dodatne informacijeik tranzitn

E: deficitarne[@]sklad-kadri.si
T: 01/434 10 81
T: 01/434 15 77 (Helena Knez)

Karel je bil rojen v Ljubljani. Kruta usoda je hotela, da je kot sedemletni
deček doživel tragedijo, ko je v krutih okoliščinah ostal brez staršev. To ga je
zaznamovalo za celo življenje. Skrb zanj je prevzela teta, a je moral že zelo zgodaj
poiskati možnost, da bi si svoj kruh služil sam. Še kot mladoletni fant se je preselil v
Kubed, kjer je dobil delo kot rajonski delavec podjetja Elektro Primorska. V Kubedu
je spoznal tudi svojo bodočo ženo Marčelo, domačinko iz Gračišča, s katero si je
ustvaril družino.
Karlo je v začetku leta 1977 ustanovil obrtno delavnico z dejavnostjo
elektroinštalaterstvo. Z leti je postal eden najbolj prepoznavnih električarjev na
koprskem. Obrt je opravljal vse do upokojitve leta 1990. Bil je tudi numizmatik,
ki je nesebično delil svoje znanje z vsemi, ki so ga o tem spraševali.
V spominu nam bo ostal predvsem zaradi svoje prijaznosti in dobrosrčnosti.
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UP ZRS  
Center za sodelovanje z gospodarstvom
Garibaldijeva 18, 6000 Koper
T: 05/663 77 80
E: een@zrs.upr.si
http://csg.zrs-kp.si, www.een.si

Oglasi POSLOVNE BORZE

Oglasi TEHNOLOŠKE BORZE

•

•

Britansko podjetje je specializirano za popravilo in obnavljanje
priročnih rezalnih orodij, kot tudi za izdelavo novih rezalnih
orodij. Podjetje deluje v večini proizvodnih sektorjev in ponuja
storitve zastopanja evropskim podjetjem, ki lahko ponudijo
edinstvena orodja podjetjem na britanskem trgu v skladu s
pogodbo o trgovskem zastopanju.                     
Šifra oglasa: BRUK20170227001                         
•
Finska inženirska delavnica, ki izdeluje sisteme in ventilske centre
za industrijsko uporabo, išče nove evropske dobavitelje krogelnih ventilov, pnevmatskih pogonov in stikal. Podjetje išče tudi
evropskega podizvajalca za proizvodnjo. Podjetje išče proizvodno ali podizvajalsko sodelovanje.                         
Šifra oglasa: BRFI20170223001                    
•
Podjetje iz Velike Britanije z majhno paleto ročno izdelanih
naravnih, organskih, veganskih lepotilnih izdelkov za kožo in lase
išče partnerje, ki lahko izdelajo kvalitetne kozmetične proizvode
na podlagi proizvodnega sporazuma pod zasebno blagovno
znamko.                 
Šifra oglasa: BRUK20170220001                       
•
Rusko podjetje specializirano za proizvodnjo in distribucijo  
poslovnega in stanovanjskega pohištva išče proizvajalce pohištvenega okovja in notranjih elementov v državah EU na podlagi
sporazuma o proizvodnji.                     
Šifra oglasa: BRRU20170206001                   
•
Švedsko podjetje s strokovnim znanjem na področju zdravil
rastlinskega izvora in prehranske terapije išče proizvajalce zelišč
v Evropi, ki lahko zagotavljajo izbrana zelišča in po možnosti tudi  
omogočajo proizvodnjo zeliščnih dodatkov po receptu švedske
družbe v okviru proizvodnega sporazuma.                             
Šifra oglasa: BRSE20170302001                       
•
Dansko podjetje, ki želi, da bi proizvodnjo svojih vrtnih orodij
vrnilo nazaj v Evropo iz Kitajske, išče proizvajalca z izkušnjami
v proizvodnji visoko kakovostnega vrtnega orodja na podlagi
proizvodnega dogovora. Iščejo najprimernejšega partnerja v  
državah vzhodne in srednje Evrope.                     
Šifra oglasa: BRDK20170309001                  
•
Dansko podjetje aktivno v sektorju  otroških igrač išče partnerja za proizvodnjo nekaterih svojih lesenih in tekstilnih igrač v
okviru proizvodnega sporazuma, da bi izpolnili svojo strategijo
glede rasti in količine proizvodnje. Iščejo proizvajalca v vzhodni
in srednji Evropi, ki lahko ponudi najboljše razmerje med ceno in
kvaliteto.              
Šifra oglasa: BRDK20170307001
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Irski MSP ima specifično strokovno znanje na področju
razvoja novih procesov in materialov za premaze za
zahtevne, visoko zmogljive aplikacije. Podjetje je razvilo
in patentiralo novo tehnologijo za premaz kovin, ki
omogoča bistveno izboljšano oprijemljivost prevleke in
njeno obstojnost. Podjetje išče partnerstvo s podjetji, ki
želijo uspešno zadovoljiti doslej nerešene izzive na tem
področju preko licenčnih in proizvodnih dogovorov.                                  
Šifra: TOIE20170213001        
                 
•
Podjetje s sedežem v Luksemburgu išče start-upe, ki razvijajo rešitve na področju inteligentnih senzorjev, naprav
za ogrevanje in pogonov za avtomobilsko industrijo, za
komunikacijske avtobuse. Podjetje je pripravljeno odkupiti licenco za obstoječe rešitve ali vzpostaviti partnerske
razvojne projekte. Podjetje bi želelo s start-upi in/ali
podjetji vzpostaviti partnerstvo v obliki licenčnih pogodb
za obstoječe rešitve, ali pogodb o sodelovanju pri specifičnih, individualnih projektih, osredotočenih na posebne
potrebe, ki bi glede na posamezen primer temeljili na
ekskluzivnih pogodbah. Klient pa je odprt tudi za druge
možnosti, kot so delen/celoten odkup podjetja.                                                       
Šifra oglasa: TRLU20170213001           
      
Kontakt - M: sebastjan.rosa@zrs.upr.
                 -  T : 05/66 377 13
Več informacij na www.een.si

