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Slavko Vižintin

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

Tatjana Ivančič

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

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

Uradne ure strokovnih služb:

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

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

Elide Laginja

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

Urednica: Elide Laginja - sodelavka: Andreja Kozlovič
Oblikovanje: Damjan Vremec o.v.s. - Tehnična ureditev: Premo d.o.o.
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 750 izvodov
Letno izide 10 številk glasila
Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno

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 - Odvetniška pisarna Starman/Velkavrh, Kolodvorska 1, 6000 Koper

Janez Starman

odvetnik
Odvetniška pisarna
Starman/Velkavrh

•
•
•

ob ponedeljkih in četrtkih med 16. in 18. uro in po predhodnem dogovoru.
delovni čas: od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure.
T: + 386 (0) 5 6626 400 - F: + 386 (0) 5 6626 404 - E: janez.starman@starman-op.si

Član zbornice lahko koristi svetovanje le z napotnico, ki jo predhodno dobi na sedežu OOZ Koper

IZTERJAVA TERJATEV
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

Ljubljanska cesta 3,
6000 Koper

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:

Čevljarska 37, 6000 Koper

Katja Cergol - T: 05/6637 7 85 - E: katja.cergol@upr.si
Sebastjan Rosa - T: 05/6637 713 - E: sebastjan.rosa@upr.si
Sestanki po predhodni najavi.
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Izvedba seminarjev in preizkusov znanja iz varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom - izdelava izjave o varnosti z oceno
tveganja - pregled delovne opreme (strojev) in izdaja poročil - ekološke meritve (osvetljenost, hrup, temperatura) -  usposabljanja za
viličariste, strojnike TGM.

S T O R I T V E

V dispanzerju medicine dela, prometa in športa imajo člani OOZ Koper 15% popust na zdravstvene storitve

•

Zdravstvene preglede bo opravljala Nada Janjatović, dr. med. spec.         

Za naročitev in sprejem pokličite sestre na tel.: 05/66 350 10 ali zdravnico na tel.: 05/66 350 11 in sicer od 7. do 8.30 ure.

Zdravnica bo opravljala preglede v dopoldanskih urah od ponedeljka do petka.
•
S seboj prinesete zdravstveno kartico, člansko izkaznico zbornice Mozaik podjetnih, napotnico (obr. 8.204 ali obr.
8.205 ) in očala  v primeru, da jih uporabljate. Bodite tešči!

Z A K O N O D A J A
Univerza na Primorskem,
Center za razvoj
in prenos znanja

   

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

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

D E L U

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

E U ,

PAT E N T I

I N

B L A G O V N E

Zbornica podelila jubilejna
priznanja svojim članom
V petek, 22. septembra 2017 je predsednik zbornice Slavko
Vižintin, v prenovljenem ambientu restavracije Al Mulin podelil priznanja članom, ki v letu 2017 beležijo 10, 20, 30, 40, 50
in 60 let opravljanja dejavnosti. Prejemniki priznanj so bili tako
samostojni podjetniki kot gospodarske družbe ter družinske
obratovalnice.

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

Predsednik zbornice Slavko Vižintin je v svojem nagovoru spregovoril o pomenu združevanja v zbornico, saj le ta zastopa interese svojih članov in jim je v podporo pri reševanju vseh zadev,
ki jih običajno ni moč reševati v posamezni obratovalnici ali
podjetju. Poudaril je, da so prav obrtniki nekoč, sedaj že skoraj
pred 40 leti, zaradi reševanja skupnih težav in lažjega uresničevanja interesov, ustanovili takratno obrtno združenje.  Tako
poslanstvo ima zbornica še danes, le njen naziv se je spremenil.
In dokler bodo obstajali obrtniki in podjetniki bo obstajala tudi
potreba po združevanju, po skupnem delovanju in skupni  organizaciji.
Dejal je, da Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper šteje danes  nekaj več kot 600 članov in je še vedno med največjimi zbornicami v Sloveniji. Tudi njena organiziranost je zelo uspešna, saj ima svoje lastniške
prostore, kadre in sredstva, kar zagotavlja možnost nemotenega delovanja v korist članov. Je pa dejstvo, da
bi bila,  kot zastopnik članov, zbornica bistveno vplivnejša in močnejša, če bi imela večje število članov. Vsak
član bi zato moral, najprej s svojim prepričanjem in še bolj s svojim ravnanjem, širiti ugled zbornice in s tem
v članstvo pritegniti čim več novih članov.
Izpostavil je svoje videnje glede sekcij, za katere meni, da so temelj delovanja članov. Na koprski zbornici je
organiziranih osem sekcij: sekcija gostincev in živilcev, sekcija za promet, sekcija gradbincev, sekcija lesnih
strok, sekcija inštalaterjev energetikov, sekcija kozmetikov, sekcija avtoserviserjev in sekcija frizerjev.
Sekcije vsako leto sprejmejo svoje programe dela, v katerih opredelijo aktivnosti, ki jih bodo med letom
organizirale.  Aktivnosti sekcij so odvisne izključno od predlogov članov, zato je predsednik prisotne člane
sekcij povabil, da so aktivni pri podajanju predlogov za aktivnosti, saj je v večji meri od njih odvisno kaj bo
zbornica za sekcije pripravila, organizirala in izvedla.
Kljub prizadevanju vodstva, da bi se na zbornici ustanovili še npr. sekcija za elektro ali kovinske dejavnosti,
se člani teh dejavnosti za to niso odločili. Sekcijo se lahko ustanovi kadarkoli,  če za to člani pokažejo zadosten interes, je v povezavi s tem zaključil predsednik Vižintin.
Nadalje je predsednik izpostavil, da je v Mestni občini Koper več kot pet tisoč registriranih gospodarskih
subjektov. Le 600 jih je članov naše zbornice in nekaj malega je članov gospodarske zbornice. Večji del teh,
torej več  kot 4.000 podjetij in obrtnikov ni vključenih ne v eno ne v drugo zbornico. Nihče jih ne zastopa
in nikjer ne uresničujejo svojih interesov, dejstvo je, da zanje počnejo člani zbornic, ki plačujejo članarino.
Vsak član, ki  izstopi iz članstva zgolj zato, da bi prihranil mesečno članarino,  bi se moral zavedati, da s tem
slabi organizacijo, ki se zavzema za interese obrtnikov in podjetnikov, tudi njegove, je poudaril Vižintin.  S
tem, ko se slabi organizacija pa  dobiva politika vedno bolj proste roke, da ustvarja zakonodajo, ki je obrtnikom in podjetnikom vedno bolj mačehovska.
Predsednik zbornice je svoj govor zaključil s prošnjo, da se s skupnimi močmi skuša ohraniti članstvo in
stabilnost organizacije, saj je potreb veliko, vsak zase jih gotovo ne bi uspeli zadovoljiti.

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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Prejemniki priznanj za 30 LET DEJAVNOSTI

A K T U A L N O

A K T U A L N O

Prejemnik priznanja za 60 LET DEJAVNOSTI
Zlatar – filigran Tomovski
družinska obratovalnica
Zlatarsko dejavnost je v družini Tomovski pričel že oče Nikola, pred 60.
leti. Vsi se ga spominjamo iz majhne
zlatarne na zgornjem delu Čevljarske
ulice. Družinsko tradicijo nadaljujejo
sinova Ambroz in David ter hčerka
Franka, še vedno v Čevljarski ulici, v
prenovljeni, večji in sodobnejši zlatarni. Ob častitljivi obletnici iskrene
čestitke.

Prejemnik priznanja za 50 LET DEJAVNOSTI
Vodopija Gverino s.p.
vulkanizerstvo

1. Avtokleparstvo Cah - družinska obratovalnica
2. Baričevič Vladimir s.p. - elektro storitve, popravilo televizij
3. Markežič Gracjela s.p. - okrepčevalnica

4. Marković Zvonko s.p. - elektroinstalaterstvo
5. Pobega Mirjan s.p. - fotografstvo
6. Rot Aleš, Bajs d.o.o. - obdelava kovin

Prejemniki priznanj za 20 LET DEJAVNOSTI

Častitljivo dobo dela kot samostojni
podjetnik je dosegel tudi gospod Vodopija Gverino, ki beleži 50 let opravljanja dejavnosti. Pričel je v takrat
za obrtništvo težkih časih, vztrajno
delal do danes, kar je lahko zgled za
vse današnje generacije obrtnikov in
podjetnikov. Počasi dejavnost prepušča svojima otrokoma, sinu Robertu,
ki bo vodil vulkanizerko delavnico in
hčerki Orjani, ki bo prevzela vodenje
gostinske ga lokala tik ob vulkanizerski delavnici. Tradicija torej ostaja
v družini.

Prejemnik priznanja za 40 LET DEJAVNOSTI
Graverstvo d.o.o.

1. Avto Gruntar d.o.o. Koper - avtoservis
2. Babič Klavdijo s.p. - livarstvo, orodjarstvo
3. Babič Matjaž s.p. - avtoprevozništvo
4. Božič Damjan s.p. - avtoprevozništvo
5. Felić Jusuf s.p. - čistilni servis, gradbeništvo
6. Gostilna Trije lovci - družinska obratovalnica
7. Grdina Doris s.p. - servis plovil
8. Koren Boris s.p. - elektrotehniški servis
9. Kozlovič Armando s.p. - parketarstvo
10. Markežič Mario, Vemar d.o.o.- orodjarstvo, proizvodnja in storitve
11. Mikulandi Perič Samanta s.p. - frizerstvo
12. Mittendorfer David s.p. - servis gorilcev, regulacija ogrevanja
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13. Moški frizerski salon Studio Erni - družinska obratovalnica
14. Palma vrtnarstvo - družinsko podjetje
15. Ozimek Mirko s.p. - papirnica
16. Perčić Slavica s.p. - gradbeništvo in tajniška opravila
17. Peric Aleksander s.p. - mizarstvo
18. Persi Marko s.p. - vzdrževanje in popravilo računalniške opreme
19. Petrović Branislav, DBP d.o.o. - vzdrževanje cest in drugih javnih površin
20. Pohlen Elvis s.p. - mizarstvo
21. Stepančič Klavdij s.p. - avtoelektrika
22. Šavle Alan s.p. - mizarstvo
23. Veselič Alojz, Vesinstal d.o.o. - strojne instalacije
24. Zankolič Sandi s.p. - avtokleparstvo
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1. Binkar Marino s.p. - avtoprevozništvo
2. BIT VIZIJA d.o.o. - podjetje za osebno in poslovno asistenco
3. Bužan Dino s.p. - popravilo motornih vozil
4. Crispoldi Ursula s.p. - frizerstvo
5. Čalušić Marko s.p. - strojne instalacije
6. Duranović d.o.o. - gradbeništvo
7. Džehverović Adem s.p. - gradbeništvo
8. Gashi Xhavit s.p. - gradbeništvo
9. Gregorič Teodor s.p. - proizvodnja drobnih kovinskih predmetov
10. Koren Šuber Tamara s.p. - modno šiviljstvo
11. Mermolja Suzana s.p. - čistilni servis

A K T U A L N O

A K T U A L N O

Prejemniki priznanj za 10 LET DEJAVNOSTI

12. Mihael Mojca s.p. - umetnostna obrt
13. Muženič Andrej s.p. - popravilo motornih vozil
14. Radovac Elvis s.p. - rušenje objektov in zemeljska dela
15. Ramić Hamdija s.p. - gradbeništvo
16. Rener Darko, Monter Rener d.o.o.
vgrajevanje stavbnega pohištva in kovinske galanterije

17. Starman Marko s.p. - elektroinstalacije
18. Štolar Vlado s.p. - avtoprevozništvo
19. Trbovc Igor s.p. - avtokleparstvo
20. Žlebovi Kočevar d.o.o. - krovstvo

Utrinki s slavnostne seje skupščine
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Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je ne svoji 113. redni seji, dne 26. septembra 2017, potrdil
Pravila in razpis o izvolitvi elektorjev in določitvi kandidatov za člana Državnega sveta – predstavnika obrtnikov,
za mandatno obdobje 2017 – 2022.
OOZ Koper ima glede na število članov 2 elektorja.
Zainteresirane člane vabimo, da podate predloge za izvolitev elektorjev. Kandidat za elektorja je lahko tudi sam predlagatelj.  
Predlagate lahko tudi  kandidata za predstavnika obrtnikov v državnem svetu RS.
Predloge podate na sedežu OOZ Koper, do petka 6. oktobra 2017 do 12.00 ure.
Obrazec za soglasje dobite na sedežu OOZ Koper, Staničev trg 1, na željo vam ga tudi pošljemo.
     Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni
list RS, št. 44/1992 in nasl.) in 29. člena Statuta Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije, z dne 22. decembra 2016, je Upravni odbor
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, na 113. redni seji dne 26.  
septembra 2017 sprejel

Pravila in razpis o izvolitvi elektorjev in
določitvi kandidatov za člana Državnega
sveta-predstavnika obrtnikov za mandatno
obdobje 2017 - 2022
1. člen - splošna določba
     Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: OZS)
razpisuje volitve elektorjev in zbiranje kandidatur za člane
Državnega sveta – predstavnikov obrtnikov za mandatno
obdobje 2017-2022.
      S temi pravili OZS določa način in postopek izvolitve svojih
predstavnikov (elektorjev) v volilno telo za volitve člana državnega
sveta, ki bodo 23. novembra 2017 in o zbiranju kandidatur
in določitvi kandidatov za člana državnega sveta, v skladu z
Zakonom o državnem svetu (v nadaljevanju: zakon), za mandatno
obdobje 2017 – 2022.
2. člen - pogoji
Elektor je lahko, kdor:             
•
je polnoleten,          
•
je državljan Republike Slovenije,             
•
v Sloveniji opravlja ustrezno dejavnost oziroma je v
delovnem razmerju,             
•
je tujec, ki v Sloveiji opravlja ustrezno dejavnost oziroma je
v delovnem razmerju,            
•
ni kandidat za člana državnega sveta,          
•
je član OZS in       
•
ima na dan oddaje kandidature poravnane vse že zapadle
obveznosti do zbornice.            
Kandidat za člana državnega sveta-predstavnika obrtnikov
je lahko, kdor:         
•
je polnoleten,       
•
je državljan Republike Slovenije,         
•
v Sloveniji opravlja ustrezno dejavnost oziroma je v
delovnem razmerju,         
•
ni elektor,         
•
je član OZS in                 
•
ima na dan oddaje kandidature poravnane vse že zapadle
obveznosti do zbornice.
3. člen - kandidacijska komisija
     Upravni odbor OZS izmed svojih članov imenuje kandidacijsko
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Ogled 50. mednarodnega obrtnega sejma
in Ulice obrti v Celju
     Na ogled 50. mednarodnega sejma obrti in podjetnosti v
Celje se je 13. septembra 2017 odpravila tudi skupina obrtnikov
in podjetnikov iz OOZ Koper. Pridružili so se jim učenci in spremljevalki osnovne šole Anton Ukmar in osnovne šole Pier
Paolo Vergerio il Vecchio.        
     Prvenstveni namen udeležbe učencev na tem izletu je bil
ogled Ulice obrti, ki jim ga je omogočila OOZ Koper. Ulico obrti
je pripravila Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v sodelovanju s srednjimi poklicnimi in strokovnimi šolami. Na ulici obrti

je bilo predstavljenih 11 zanimivih poklicev. Učenci so se lahko
preizkusili v poklicu  elektrikarja, okušali so pekovske in druge
izdelke učencev iz Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje,
ki so na sejmu predvsem promovirali poklic gastronom hotelir.                 
      Osrednja točka ulice obrti je bila »Vajeniška pisarna«, kjer je
predstavnik OZS  Mitja Korunovski, zainteresiranim obiskovalcem podal nekaj informacij o izvajanju vajeništva.               
     OOZ Koper je za svoje člane  zagotovila brezplačen prevoz,
malico in vstopnice.

A K T U A L N O

A K T U A L N O

Predstavnik obrtnikov v Državnem svetu RS
Izvolitev elektorjev in določitev kandidatov za mandatno
obdobje 2017 – 2022

komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Administrativna
dela komisije opravlja sekretar, ki je določen izmed zaposlenih na
OZS. Naloge kandidacijske komisije so:       
•
preverjanje izpolnjevanja pogojev,             
•
zbiranje seznama elektorjev in kandidatur za člana
državnega sveta,            
•
oblikovanje liste kandidatov za izvolitev elektorjev v volilno
telo,         
•
oblikovanje liste kandidatov za člana državnega sveta.

Način in postopek izvolitve elektorjev in določitve
kandidatov za člana Državnega sveta
I. Izvolitev elektorjev
4. člen
     OZS lahko, v skladu z zakonom, v volilno telo izvoli 79 elektorjev.
Enega elektorja izvoli Upravni odbor OZS, 78 elektorjev pa
izvolijo upravni odbori območnih obrtno-podjetniških zbornic
(v nadaljevanju: OOZ) izmed svojih članov v številu, razvidnem iz
priloge.
    OOZ morajo seznam elektorjev, skupaj s soglasji (v prilogi) in
sklepom upravnega odbora, predložiti kandidacijski komisiji
najkasneje do 10. oktobra 2017.
   Kandidacijska komisija sestavi seznam vseh elektorjev, ki
izpolnjujejo pogoje, najkasneje do 12. oktobra 2017.
       Elektorje, na podlagi seznama in poročila kandidacijske komisije,
določi Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije ,
najkasneje do 19. oktobra 2017.

II. Določitev kandidatov za člana Državnega sveta
5. člen
     Kandidature za člane državnega sveta-predstavnika obrtnikov,
zbirajo OOZ.
   OOZ morajo kandidacijski komisiji kandidature za člana državnega sveta, s soglasjem (v prilogi), predložiti najkasneje do 10.
oktobra 2017.
     Kandidacijska komisija na podlagi prejetih kandidatur oblikuje
kandidacijsko listo tistih, ki izpolnjujejo vse pogoje.
     Kandidate za člane državnega sveta, na podlagi kandidacijske
liste in poročila kandidacijske komisije, določi Upravni odbor OZS,
najkasneje do 19. oktobra 2017.
6. člen
      Ta Pravila veljajo za volitve v Državni svet RS v letu 2017.      
Branko Meh,
predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
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     Podjetju Tehnomarket d.o.o. Koper je
bonitetna hiša Bisnode Slovenija na sejmu
izdala posebno edicijo Certifikata zlate bonitetne odličnosti AAA - najvišje
možno priznanje poslovne odličnosti, ki
ga je prevzel direktor Borut Žabkar.

Brezplačna predstavitev članov
na spletni strani www.oozkoper.si
     Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper želi na  svoji
spletni strani www.oozkoper.si predstaviti vse svoje  člane po
sekcijah oziroma po dejavnostih.
     Na spletni strani zbornice v zavihku Sekcije  je  že  objavljen
seznam članov sekcije kozmetikov, ki so  prvi izkazali tak interes  
iz prepričanja, da taka predstavitev prispeva k povečanju njihove
prepoznavnosti in prepoznavnosti sekcije. Nekateri člani imajo
objavljene številne podatke, kontakte, fotografijo in kratko predstavitev svoje dejavnosti, drugi pa so navedeni zgolj z nazivom in
krajem opravljanja dejavnosti, saj se niso odzvali povabilu zbornice k posredovanju podatkov.

     V Sloveniji letos poteka certificiranje
podjetij, ki dosegajo zlato bonitetno odličnost. Ekskluzivno zlato bonitetno odličnost dobijo samo podjetja, ki imajo tri leta
zapored najvišjo bonitetno odličnost AAA.
Tehnomarket d.o.o. Koper je v Sloveniji
eno od 376 registriranih (aktivnih) podjetij
z enako ali podobno dejavnostjo.  Letos
dosega standarde bonitetne odličnosti
AAA 104 podjetij , vendar od le-teh samo
38 podjetij dosega standard zlate bonitetne odličnosti - in podjetje Tehnomarket
d.o.o. Koper spada med šest najboljših
pravnih subjektov v Sloveniji, ki se
uvrščajo v najvišji razred zlate bonitetne
odličnosti AAA.
     Območna obrtno-podjetniška zbornica
Koper iskreno čestita lastniku podjetja in
vsem zaposlenim delavcem. Nagrada je
nedvomno dokaz dobrega dela, dobrih
poslovnih odnosov ter korektnega sodelovanja v podjetju in izven njega. Nenazadnje svojo odličnost podjetje dokazuje z
dobrim delom že kar 25 let.

UGODNOST

      Upravni odbor OOZ Koper želi omogočiti vsem članom s poravnano članarino, da se brezplačno predstavite  na spletni strani
OOZ Koper, zato vas vabimo, da nam dostavite:
A. podatke podjetja (s.p. ali d.o.o. oziroma druga oblika)            
•
ime in priimek - s.p. ali naziv podjetja        
•
kontaktne podatke, ki jih želite objaviti  (naslov, telefon,
e-naslov, spletno stran, FB profil ali druga socialna omrežja)         
•
kratek opis vaše dejavnosti oziroma vaše ponudbe (optimalno je 160  znakov)       
B. fotografijo velikosti 580 x 388 px
Člani boste razvrščeni po sekcijah za področja za katera so sekcije
na OOZ Koper organizirane. Ostali boste razvrščeni v skupino
dejavnosti v katero spada vaša glavna dejavnost po PRS.
Iz spletne strani zbornice bo možna direktna povezava na vaš
e-naslov ali Facebook profil oziroma drugo obliko registriranega
socialnega omrežja.        
Opozorilo:  Kolikor podatkov ne boste posredovali, bomo
objavili zgolj podatke o vašem nazivu, kraju sedeža in
glavni dejavnosti. Če se tudi z objavo teh podatkov ne
strinjate, nam prosimo to sporočite do 31. decembra 2017.
V primeru, da vašega odgovora ne bomo prejeli, bomo
smatrali, da se z objavo strinjate.                           
          

To je še ena od ugodnosti, ki vam jih nudi članstvo v zbornici.
				
Izkoristite jo!
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Na pobudo Društva upokojenih obrtnikov in podjetnikov Slovenije (DUPOS) organiziramo brezplačen posvet z območnimi člani
SOP-a, člani DUPOS-a, zainteresiranimi obrtniki in zaposlenimi
v strokovnih službah Območnih obrtno-podjetniških zbornic
Koper, Izola in Piran ter vodstvom obrtniškega sklada SOP Ljubljana, ki bo

v četrtek, 26. oktobra 2017 ob 18. uri,
v zeleni dvorani obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Program srečanja

•
•
•
•
•
•

uvodni pozdrav predsednika OOZ Koper Slavka Vižintina
predstavitev delovanja in aktivnosti  DUPOS           
predstavitev poslovanja SOP          
predstavitev pokojninskih zavarovanj SOP-a          
informacija o problematiki med SOP- om z državo          
razprava in odgovori na vprašanja.

VABILO

Voditelji posveta
Posveta se bosta s strani SOP-a udeležila: predsednik uprave
mag. Bojan Jean in vodja prodaje Slavko Treven ; društvo
DUPOS pa bo predstavljal Anton Miro Može, predsednik
Nadzornega sveta društva.

A K T U A L N O

     Na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti v Celju smo srečali tudi predstavnike podjetja Tehnomarket d.o.o. Koper,
člana naše zbornice, ki  je predstavljalo
ponudbo strešne kritine in krovsko-kleparskih izdelkov.

Predstavitev Društva upokojenih
obrtnikov in podjetnikov Slovenije (DUPOS)

Opomba
Zaradi kvalitetnejšega podajanja objavljenih tematik vabimo zainteresirane udeležence, da morebitna vprašanja v zvezi z delovanjem SOP-a pošljete v elektronski obliki na e-naslov: info@sop.si
(zadeva: posvet v Kopru) do 20. oktobra 2017.            
Pričakujemo, da bodo zainteresirani člani obeh organizacij
izkoristili priložnost in svoja morebitna vprašanja, v zvezi
s poslovanjem SOP-a  v preteklosti ter njegovimi načrti v
bodočnosti za vplačnike sredstev v sklad, čim prej posredovali.

Vljudno vabljeni !      

Namen posveta

•
•
•
•

    
predstaviti aktivnosti in poslovanje DUPOS in SOP,            
predstaviti SOP-ova zavarovanja, ki so zanimiva za sedanje
generacije mladih obrtnikov,          
opisati sedanji status SOP-a glede nerazčiščenih razmerij z
državo na »starem« poklicnem pokojninskem zavarovanju,       
razprava in predlogi o vsem, kar je povezano s SOP-om.         

                                                Slavko Vižintin, predsednik OOZ  Koper                                                                                  

SEKCIJA FRIZERJEV

VABILO

Frizerski dogodek
London po Londonu 2017
Izkušeni kreativni tim Lassane bo korak po koraku predstavil
modne smernice pričesk z londonskega Salona International
2017. Vas zanima kaj se bo »nosilo« v prihajajočem letu in
katerih trendov si bodo stranke najbolj želele? Ne zamudite
frizerskega dogodka London po Londonu 2017

sobota, 11. november 2017, ob 16.00 uri
Center kulture Španski borci v Ljubljani
Brezplačne delavnice
Udeležite se tudi brezplačnih delavnic s pričetkom ob 15. uri:             
Spenjanje pričesk za praznične dni        
Britje in oblikovanje brade       
Kisikova nega las in lasišča   
       

Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper 20,00 EUR
(brez DDV).
Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper krije za člana
s poravnano članarino stroške vstopnice in  prevoza v višini
70%, vendar ne več kot 50,00 EUR.

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

•
•
•

Ob prijavi sporočite ali ste zainteresirani tudi za udeležbo na
brezplačni delavnici.

Trajanje delavnice

Izkoristite priložnost in se zaradi zagotovitve vstopnic
prijavite čimprej, najkasneje do petka, 3. novembra 2017.                                                                                  

Posamezna delavnica bo trajala pol ure.

S E K C I J E

A K T U A L N O

Sejem MOS Tehnomarket d.o.o. Koper prejelo
Zlato bonitetno odličnost AAA

Rok prijave

Cena za dogodek
Polna cena je 40,00 EUR (brez DDV). Za Območne obrtnopodjetniške zbornice organizator nudi 50 % popust ob
nakupu najmanj 5 vstopnic in tako je cena za člane
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Sklad je 15. septembra 2017 na svoji spletni strani in
v Uradnem listu RS št. 50/2017 objavil Javni razpis za
sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje
praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih
programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma
študijskem letu 2015/2016.

Polni naziv razpisa

Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem
za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po
izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v
šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016.

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je izvedba praktičnega
usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih
mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki
imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe,
in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene
pogodbe o praktičnem izobraževanju in so se v šolskem
oziroma študijskem letu 2015/2016 izobraževali v zadnjem
letniku.
Izobraževalni programi srednjega strokovnega
izobraževanja niso predmet sofinanciranja po tem javnem
razpisu.

Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov

Obdobje upravičenosti stroškov je
od 1. januarja 2014 do 30. septembra. 2016.
Obdobje upravičenosti izdatkov je
od 1. januarja 2014 do 31. julija 2018.

Kdo izda vlogo

Vlogo na javni razpis odda šola, v kateri je dijak ali študent
vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem letu
2015/2016.

Datum oddaje vloge

Rok za oddajo vlog je 13. oktober 2017 do 23:59 ure.

Soprijavitelja morata uporabiti izključno prijavne obrazce
iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. V
primeru, ko ne bodo uporabljeni predpisani obrazci, bo
vloga zavržena.

Način oddaje vloge          
Vlogo oddate ali pošljete na sledeče načine:
•
osebno v vložišču sklada v času uradnih ur,          
•
z navadno poštno pošiljko ali          
•
s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Javni
štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000
Ljubljana.                

Ljudska univerza Koper ponuja do konca leta 2018 različne
programe za izboljšanje kompetenc odraslih.

•
•

Komu so namenjeni tečaji

•

Tečaji so namenjeni zaposlenim, samozaposlenim in
kmetom starejšim od 45 let, če je prostor v skupinah,
vključijo tudi mlajše kandidate. Izbirate lahko med
naslednjimi programi za:          

Učenje računalništva in druga digitalna znanja                

•
•

z dobro komunikacijo do boljših odnosov - 50 ur              
podjetnikom pomaga znanje knjigovodstva - 50 ur  
(za začetnike)            
priprave na izpit iz italijanščine na osnovni
in/ali višji ravni - 20 ur             
priprave na izpit iz slovenščine na osnovni ravni - 20 ur               
priprave na nekatere nacionalne poklicne
kvalifikacije - 20 ur              

Prijave

računalniška pismenost za odrasle - 60 ur          
Prijavite se osebno na Cankarjevi 33 v Kopru ali preko
uspešna predstavitev - 50 ur            
spletne strani www.lu-koper.si.
podjetnikom pomaga znanje knjigovodstva - 50 ur                            
knjigovodstvo na računalniku - 50 ur  (za nadaljevalce)                 Nekatere programe nudijo tudi njihovi partnerji:
do prepoznavnosti podjetja s pomočjo IKT - 50 ur                 Izobraževalni center Memory in Jezikovna šola Eurocenter.
fotografiranje in obdelava fotografij - 50 ur             
učinkoviti z uporabo preglednic, uporaba programa
Preden se vključite v program izkoristite brezplačno
Excel - 50 ur           
svetovanje za izobraževanje in karierni razvoj, ki ga
ponujajo na Ljudski univerzi Koper.
Učenje jezikov in drugi programi              
•
tuji jeziki in slovenščina v vsakdanji rabi - 50 ur               
Informacije
•
tuji jeziki v poslovnem svetu - 50 ur           
www.lu-koper.si ali 05/ 612 80 00
•
naravno bogastvo slovenske Istre in Krasa
- ABC zelišč in aromaterapija - 50 ur                 
Brezplačno učenje in svetovanje omogočata Ministrstvo za
•
podjetno v upokojitev
izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.
- vzgoja in predelava zelišč - 50 ur            
        
•
aktivno v boj proti stresu - 50 ur             
•
•
•
•
•
•
•

Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim
nazivom in naslovom šole ter vidnimi oznakami »Javni
razpisPUD 2015/2016 – Vloga – Ne odpiraj«.
Zavodi, ki so organizirani kot šolski centri, oddajo vlogo na
ravni zavoda, in ne na ravni šole kot organizacijskih enot.
Posamezna šola lahko izjemoma sama pripravi in podpiše
prijavne obrazce, ki se predložijo k skupni vlogi zavoda, če k
vlogi priloži pooblastilo, iz katerega je razvidno, da direktor
zavoda oziroma šolskega centra pooblašča odgovorno
osebo šole za pripravo le-teh.

Dodatne informacije

Višina sredstev

Višina sredstev znaša 4.088.285,60 EUR.

Telefon: 01/43 410 81
E-naslov: pud[@]sklad-kadri.si

Kaj mora vsebovati popolna vloga

Uradne ure

Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje
naslednje popolno izpolnjene, podpisane in v primeru,
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ko soprijavitelja poslujeta z žigom, žigosane obrazce ter
dokazila:             
•
prijavni obrazec za šole,        
•
prijavni obrazec za delodajalce,          
•
izjavo šole o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa,          
•
izjavo šole o obsegu praktičnega izobraževanja pri
izrednih študentih,          
•
izjavo delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega
razpisa,                 
•
potrdilo šole o opravljenem praktičnem usposabljanju
z delom oziroma praktičnem izobraževanju pri
delodajalcu,        
•
pravilno opremljeno ovojnico.             

Brezplačni tečaji
za zaposlene in
samozaposlene nad 45 let

O B V E S T I L O

R A Z P I S

Javni razpis za sofinanciranje spodbud
delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja
z delom PUD (241. JR)

ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure,
sreda tudi od 14. do 16. ure
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OZS organizira sklop izobraževanj pod skupnim imenom Šola podjetništva

30. novembra 2017, 7. in 14. decembra 2017
na OZS, Celovška cesta 71, Ljubljana
Trajanje
Šola podjetništva bo trajala skupaj 18 ur v šestih sklopih.

Termini za posamezni sklop

1. sklop: Delovnopravna zakonodaja - četrtek, 30. november 2017 ob 9. uri
2. sklop: Poslovno pravo - četrtek, 30. november 2017 ob 12. uri
3. sklop: Računovodstvo - četrtek, 7. december  2017 ob 9. uri
4. sklop: Davki - četrtek, 7. december 2017 ob 12.uri
5. sklop: Trženje in marketing - četrtek, 14. december 2017 ob 9. uri
6. sklop: Poslovanje v tujini - četrtek ,14. december 2017 ob 12. uri

Vsebine posameznih sklopov

Interesenti vsebine posameznih sklopov dobite na spletni strani www.ozs.si/
Dogodki.aspx ali na sedežu OOZ Koper, Staničev trg 1.

Cena za celoten sklop

Za člane OZS in njihove zaposlene je cena 378,20 EUR (DDV vključen)

Za otroke članov in otroke zaposlenih pri članih bomo
v decembru organizirali otroško predstavo in prihod
Dedka Mraza.  Prireditev bo potekala v zeleni dvorani
Obrtniškega doma na Staničevem trgu 1 v Kopru.
Vabilo bodo vsi prijavljeni otroci prejeli po pošti.

Plačilo kotizacije

Rok prijave

pred pričetkom seminarja na transakcijski račun OZS, Celovška 71, 1000
Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 – vaša
davčna številka, namen plačila: OTHR. Potrdilo o plačilu pošljete na
e-naslov jana.golic@ozs.si ali po faxu 01/50 543 73.
Pisne odjave poslane na jana.golic@ozs.si se upoštevajo do 2 dni pred dnevom
izobraževanja, sicer bo OZS zaračunala 20 % kotizacije. V primeru, da odjave
ne sporočite, OZS kotizacijo ne vrača. V primeru prenizkega števila prijav si
organizator pridržuje pravico do odpovedi dogodka.

Člane  zbornice in pri vas zaposlene, ki  imate  otroke  
rojene  po 1. januarju 2011  (starost do 7 let) vabimo,
da nam najkasneje do 30. oktobra 2017 pošljete
izpolnjeno prijavnico.

Cena

Dodatne informacije

Na področju sistema normiranih odhodkov iz dejavnosti se vzpostavljajo
mehanizmi za omejitev možnosti zlorab. Z namenom preprečevanja
zaznanih zlorab se zato nadgrajuje pravilo glede obveznega izstopa iz
sistema ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov,
določa se zgornja absolutna višina priznanih normiranih odhodkov, za
ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov pa se bodo
pri ugotavljanju višine prihodkov seštevali prihodki zavezanca in njegovih
povezanih oseb.           
Povečuje se posebna osebna olajšava za dijake in študente iz sedanjih 75 %
splošne olajšave na znesek splošne olajšave. Uvaja se tudi oprostitev plačila
dohodnine za prejeto brezplačno pravno pomoč, s čimer se zasleduje
izenačitev brezplačne pravne pomoči z drugimi dohodki, ki imajo
socialnovarstveno naravo in so oproščeni plačila dohodnine.             
Tudi v zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb so ključne predlagane
spremembe vezane na sistem normiranih odhodkov, ki v novem predlogu
sledi prej omenjenim spremembam v sistemu normiranih odhodkov. Poleg
tega vključuje tudi ukrepe za vključitev vseh učinkov prevrednotenj in
prerazvrstitev vseh finančnih instrumentov v davčno osnovo.               
Predlagane spremembe prinašajo trajno možnost proste izbire zavezanca
glede uporabe vezane knjige računov za izdajanje računov po izteku
prehodnega obdobja (31. december 2017) in s tem odpravo obveznosti
dokazovanja nezmožnosti dostopa do spleta za zavezanca. Predvideva se
tudi podaljšanje roka za sporočanje podatkov o izdanih računih iz vezane
knjige in podaljšanje časa za spletno preverjanje davčno potrjenih računov.                        
Z vidika cenejšega in predvsem bolj enostavnega načina plačevanja davčnih
obveznosti so v okviru sprememb Zakona o davčnem postopku zagotovljene
pravne podlage, ki uvajajo možnost kartičnega plačevanja davkov ter drugih
obveznih dajatev, brez plačila provizije pri upravnem ali drugem državnem
organu.           

SEZNAM
DEDKA
MRAZA

Stroške prireditve krije zbornica. Člani zbornice in pri
vas zaposleni krijete stroške darila otroku  v znesku
18,00 EUR (brez  DDV), za kar vam bo zbornica po
prireditvi izstavila račun.

Jana Golić, e-naslov: jana.golic@ozs.si - telefon 01/58 305 53.

Vlada RS je 28. septembra 2017 sprejela paket sprememb na davčnem
področju, ki prinašajo pomembne izboljšave za davčne zavezance.     

S ciljem ustvarjanja konkurenčnejših pogojev za slovensko gospodarstvo
se uvaja posebna davčna shema na področju dohodkov, doseženih z
določenimi napotitvami na delo iz Slovenije v tujino ali iz tujine v Slovenijo.
Gre za napotitve delavcev, ki na ta način pridobivajo in delijo nova znanja in
veščine na gospodarskem in znanstvenem področju v Sloveniji. Predlagana
rešitev predvideva davčno ugodnejšo obravnavo daljših napotitev
zaposlenih, ki trajajo neprekinjeno več kot 30 dni in so od kraja običajnega
opravljanja dela pred napotitvijo oddaljene toliko, da dnevne migracije
niso več ekonomsko smiselne. Določen je tudi spodnji prag zneska plače
za takšne napotitve, s čimer se iz te davčne sheme izključuje napotitve
nižje kvalificiranih delojemalcev v Slovenijo ter se tako zagotavlja zaščita
pred negativnimi vplivi na trg dela (socialnim dumpingom). Rešitev torej
predstavlja spodbudo za visokokvalificiran kader, ki se odloča za delo
zunaj države sedeža delodajalca, z namenom pridobivanja novih znanj in
kompetenc začasno napotenega. Pripomogla bo k izboljšanju konkurenčne
slike Slovenije, ohranjanju in ustvarjanju novih delovnih mest v Sloveniji ter
zagotavljanju dodane vrednosti v Sloveniji z znanjem, ki ga posamezniki
pridobijo v tujini in, ki pripomore k ustvarjanju kvalitetnejših delovnih mest.      

Prijavite svoje otroke in otroke vaših zaposlenih delavcev na prireditev Dedka Mraza

Po e-pošti na naslov jana.golic@ozs.si ali preko spletnenega obrazca.

Ureja se tudi področje povračila stroškov, vezanih na začasne napotitve
zaposlenih v tujino. Glede na sedanjo ureditev je predlagana ureditev za
napotitve bistveno ugodnejša tako v zvezi s povračili stroškov prehrane,
prevoza in tudi stroškov prenočevanja.           

Za posameznike z najnižjimi dohodki je zelo pomembna odprava
stopničavosti dodatne splošne olajšave, s čimer želimo zagotoviti enako
obravnavo zavezancev v približno enakem položaju. S tem se preprečuje,
da zavezanec ob povečanju bruto plače prejme nižjo neto plačo. Z novo
ureditvijo se spreminja določanje dodatne splošne olajšave na način, da se
od zgornje dohodkovne meje, do katere se prizna najvišja dodatna splošna
olajšava (11.166,37 evra) do dohodkovne meje 13.316,83 evra določi linearno
glede na dohodek.            

Prijave Otroška predstava in prihod Dedka Mraza

Prijava

Potrjena vsebina paketa
davčnih sprememb
Rešitve so zajete v novelah zakona o dohodnini, zakona o davku od
dohodkov pravnih oseb, zakona o davčnem potrjevanju računov ter zakona
o davčnem postopku in so rezultat opravljenih analiz, prejetih pripomb iz
javne obravnave in razprave z različnimi deležniki.          
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Možna je udeležba le posameznih sklopov:
Cena za en sklop: 70,00 EUR za člane in 100,00 EUR za nečlane            
Cena za dva sklopa: 140,00 EUR za člane in 200,00 EUR za nečlane          
Cena za tri sklope: 200,00 EUR za člane in 290,00 EUR za nečlane          
Cena za štiri sklope:  260,00 EUR za člane in 380,00 EUR za nečlane
Cena za pet sklopov: 310,00 EUR za člane in 460,00 EUR za nečlane    
Cena za šest sklopov: 310,00 EUR za člane in 460,00 EUR za nečlane      
Cene so brez DDV.
Vsak udeleženec prejme gradivo v obliki PowerPoint prezentacije.

P R I R E D I T E V

O B V E S T I L A

Šola podjetništva

  

        

Opozorilo

Prijavnico morate oddati tudi tisti člani, ki ste otroke prijavili že v prejšnjih letih. Otrok za katere ne
bomo prejeli izpolnjenega obrazca, ne bomo mogli upoštevati.         

Informacije

Za vsa pojasnila pokličite Andrejo Kozlovič, telefon 05/61 390 13 ali 041/ 725 125

Prijavnica za otroke rojene po 1. januarju 2011 Otroška predstava in prihod Dedka Mraza
Priimek in ime člana ali zaposlenega pri članu (očeta ali matere)

Davčni zavezanec             

Naziv članov (s.p. - d.o.o. - d.no. - d.d. . , kateremu se izstavi račun )

ID za DDV

Naslov

Član zbornice                       

GSM telefon

                  DA                            NE

                  DA                            NE

E-naslov

1. Ime, priimek otroka (dopišite tudi naslov na katerega mu pošljemo vabilo)

Datum rojstva 		

Spol

2. Ime, priimek otroka

			

Datum rojstva 		

Spol

3. Ime, priimek otroka

			

Datum rojstva 		

Spol

4. Ime, priimek otroka

			

SEZNAM
DEDKA
MRAZA

Datum rojstva 		

Datum, podpis in žig

Spol

Prijavnico do 30. oktobra 2017 dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper ali pošljete po faxu: 05/6271 917 ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

VIR: Ministrstvo za finance,
Služba za odnose za javnost
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L I S T
U R A D N I

Iz vsebine Uradnega lista
Št. 44/2017 z dne 18. avgust 2017           

•
•

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delih in opremi vozil              
Dopolnitve Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest            

Št. 45/2017 z dne 25. avgust 2017             

•

Pravilnik o spremembah Pravilnika o dopolnilnem usposabljanju in
dimnikarski izkaznici          

št. 50/2017 z dne 15. september 2017          

•
•

Št. 52/2017 z dne 22. sepyember 2017               

Št. 46/2017 z dne 29. avgust 2017            

•
•

Št. 47/2017 z dne 1. september 2017                

•

•

•

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah            
Pravilnik o spremembah Pravilnika o vračilu dela prispevkov delodajalcev
za prvo zaposlitev          

Št. 48/2017 z dne 8. september 2017             

•

Pravilnik o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil v
cestnem prometu           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na
dodano vrednost        
Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica             
Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev
tujca ni vezana na trg dela          

Št. 53 z dne 25. september 2017

•

Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali
vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter
postopku posredovanja zaposlitve
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o izločanju
dokumentarnega gradiva

Pravilnik o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope
dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih
stroškov          

                  

Oglasi POSLOVNE BORZE

             
•
Francosko MSP išče dobavitelja lesne volne v balah.             
Šifra oglasa: BRFR20170803001                
•

Ukrajinsko podjetje, specializirano za proizvodnjo aluminijastih
kompozitih plošč, išče distributerje.                 
Šifra oglasa: BOUA20170818001                   

•

Avstrijski dobavitelj visoko kakovostnih športnih kap in trakov z
integriranimi LED sistemi, išče evropska podjetja za sodelovanje v
okviru sporazuma o proizvodnji.                 
Šifra oglasa: BRAT20170714003              

•

Podjetje iz Velike Britanije, specializirano za sončne fotonapetostne
tehnologije, išče proizvajalce oz. razvijalce posebnega PV absorberja za tisk oz. nanos na fotonapetostne module.             
Šifra oglasa: BRUK20170823001                  

Podjetje iz Velike Britanije, ki proizvaja naravna olja za živila ali
farmacijo, išče dobavitelje surovin.              
Šifra oglasa: BRUK20170420001                  

Oglasi TEHNOLOŠKE BORZE
•

Nemško podjetje išče napredne metode in tehnologije za analizo hrane, npr. za merjenje vsebnosti sladkorja ali alkohola ali za
odkrivanje mikotoksinov. Metode morajo biti hitrejše in cenejše od
običajnih in trenutno uveljavljenih metod. Podjetje je odprto za
tehnično, raziskovalno, licenčno sodelovanje ali komercialne sporazume s tehnično pomočjo.                
Šifra: TRDE20170901001               
•
Korejsko gradbeno podjetje, ki se ukvarja z utrjevanjem tal in
obnovo temeljev stavb in ostalih objektov, išče tehnologijo, ki bi
omogočila pospeševanje strjevanja in naklonsko stabilnost. Njihova
razvita tehnologija je že na trgu in omogoča ojačitev in obnovo tal
in temeljev z uporabo materiala za injiciranje na bazi natrijevega
silikata. Podjetje išče tehnologijo, ki ne uporablja natrijevega silikata
a ohranja enake lastnosti in zagotavlja boljšo trdnost in trajnost.
Uporabljeni nadomestni material mora biti okolju prijazen in recikliabilen. Podjetje ponuja komercialni sporazum s tehnično pomočjo.                 
Šifra oglasa: TRKR20170904001             

•

•

Podjetje iz Bosne in Hercegovine, ki proizvaja oblazinjeno pohištvo
za bivalne namene, išče dobavitelje surovin in lesenih delov v okviru
proizvodnega sporazuma.                
Šifra oglasa: BRBA20170825001           

Japonski proizvajalec vrhunskih kuhinjskih pripomočkov iz nerjavečega jekla, išče distributerja v Evropski uniji.             
Šifra oglasa: BOJP20170825001    

•

Špansko IT podjetje ponuja napredno tehnološko aplikacijo, ki omogoča optimizacijo voznega parka in njihovih poti. Izračuna optimalne poti za vsako in vsa vozila v floti glede na predhodno določene
omejitve (značilnosti in število vozil, čas, kilometre ...) in optimizira
predlagane cilje (dostave, obiski, zmanjševanje stroškov ...). Podjetje
išče industrijske partnerje ali logistična podjetja in ponuja licenčni
sporazum ali pogodbo o storitvah.                  
Šifra oglasa: TOES20170724001                   

•

UP, Center za razvoj in prenos znanja
Čevljarska 37, 6000 Koper
T: 05/66 377 85
E: een@upr.si
I: http://www.een.si
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•

Japonski proizvajalec strojev za obrezovanje in izrezovanje ponuja
podjetjem v EU na podlagi licenčnega sporazuma njegove avtomatizirane stroje, ki temeljijo na patentirani tehnologiji. Licenčni
sporazum, ki obsega dovoljenje za lokalno proizvodnjo, prodajo in
poprodajne storitve z ne-ekskluzivnostjo je moč skleniti na podlagi
plačila fiksnega dela ter licenčnine. Tehnologija je namenjena
predvsem obdelavi različnih plastičnih materialov, ki se uporabljajo
v številnih industrijskih sektorjih, kot so avtomobilska industrija in
gradbeništvo.                  
Šifra oglasa: TOJP20170904001
Kontakt - E: sebastjan.rosa@zrs.upr -  T : 05/66 377 13

