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VABILO
Seminar Napotki za izpolnitev davčnega
obračuna 2017 in davčne novosti po 1. januarju 2018

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

Elide Laginja

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

Andreja Kozlovič

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

Program                       

•

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

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,
6310 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.

      

•

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

Z N A M K E

Obrazec davčnega obračuna za s. p. in pravne osebe –
roki za predložitev FURS in plačilo davka, izračun predhodne
akontacije davka za leto 2018           
Poročanje AJPES in izjeme ter letna poročila         
Pregled posameznih postavk davčnega obračuna
- poudarek na nepriznanih oz. delno priznanih
odhodkih in prihodkih:               
•
rezervacije in pasivne časovne razmejitve         
•
stroški in vpliv na davčno osnovo – amortizacija
povračila stroškov (prehrana, prevoz, prenočevanje)
aktivne časovne razmejitve            
•
transakcije med povezanimi osebami (obresti od presežka posojil – tanka kapitalizacija, prikrito izplačilo dobička)          
•
pogoji za davčne olajšave – kdaj in kako          
•
pokrivanje izgub in pogoji          
Posebnosti za davčne zavezance, ki ugotavljajo osnovo
na podlagi normiranih odhodkov in način obdavčitve                   
Davčne novosti, ki začnejo veljati s 1. januarjem 2018:                     
•
spremembe glede davčne obravnave povračil stroškov
(prehrane, prevoza, prenočevanja) pri začasni napotitvi
na delo v tujino
•
spremembe za normirance s.p. in d.o.o. - novi pogoji
za obvezni izstop iz sistema normiranosti in absolutna
zgornja višina normiranih odhodkov            
•
sprememba davčne Uredbe          
•
vezana knjiga računov       
Odgovori na vprašanja in pisno gradivo

•
•
•
•
•

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

Trajanje seminarja
Seminar bo trajal 4 šolske ure.
Po seminarju bo svetovalka Dunja Verbajs članom
OOZ Koper na razpolago za individualno svetovanje.
Prijave na tel. 05/61 390 12.

Cena
Član OOZ Koper (ena oseba)  s poravnano članarino plača
participacijo v  višini 10,00 EUR (DDV vključen). Za zunanje  
udeležence je cena 50,00 evrov (z DDV).

Plačilo
Na TRR OOZ Koper pri Banki Koper, št. 1010 0003 5170 352,
namen »seminar Verbajs«, koda namena OTHR, sklic 99.

Prijave
Prijavite se s spodnjo prijavnico, ki jo pošljete na OOZ Koper,
Staničev trg 1, 6000 Koper ali na fax: 05/6271 917 ali na
e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave
petek, 2. februar 2018 oziroma do zasedbe prostih mest.
Pri prijavi imajo prednost člani zbornice.

Prijavnica za seminar IZPOLNITEV DAVČNEGA OBRAČUNA ZA LETO 2017
IN DAVČNE NOVOSTI PO 1. JANUARJU 2018 - 7. februar 2018
Davčni zavezanec

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

DA

NE

DA

NE

ID za DDV
Naslov

Center nudi članom OOZ Koper brezplačno svetovanje in pomoč:    

•

Predavala bo Dunja Verbajs,
davčna svetovalka z licenco
DIZI, iz družbe za davčno
svetovanje VERBAJS d.o.o.,
z dolgoletnimi izkušnjami
na področju davkov in
računovodstva ter avtorica
številnih člankov.

v sredo, 7. februarja 2018, ob 9. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

Koprske obrtniške novice

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

Predavateljica

Vabimo vas na seminar za izpolnitev davčnega obračuna za leto
2017 in davčne novosti po 1.  januarju 2018

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

Član zbornice
Ime in priimek udeleženca
Št. kartice Mozaik

Glavno dejavnost, ki jo opravljam
Datum, podpis in žig

IZTERJAVA TERJATEV
Brezplačno svetovanje

GSM telefon				

•

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

E-naslov

Svetovanje zajema

Ljubljanska cesta 3,
6000 Koper

2

Svetovanja in popuste lahko koristijo le člani s poravnano članarino zbornici.

Plačano, dne

			

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

3

Državni zbor je 28. novembra 2017 sprejel novele štirih davčnih zakonov, s katerimi vlada nadaljuje prestrukturiranje davčnega sistema. Ključna med njimi je novela zakona o dohodnini, ki je usmerjena v izboljšanje
konkurenčnosti Slovenije.
Da bi se izboljšala konkurenčnost, ohranjalo in odpiralo nova delovna mesta ter ustvarjalo dodano vrednost
z znanjem, ki ga posamezniki prinesejo iz tujine, novela zakona o dohodnini prinaša davčno razbremenitev
zaposlenih, ki so napoteni na delo v drugo državo.
Za delavce, ki jih slovenska podjetja pošljejo na delo v tujino, je določeno znižanje davčne osnove v višini 20
odstotkov od bruto dohodka. Ta razbremenitev bo omejena na 1000 evrov na mesec, veljala pa bo tako za
napotitve v Slovenijo kot tudi za napotitve iz Slovenije.
Med novostmi so še zvišanje posebne osebne olajšave za študente na raven splošne olajšave pri dohodnini,
odprava stopničavosti dodatne splošne olajšave ter oprostitev plačila dohodnine od 13. plač in božičnic do
višine povprečne plače v Sloveniji.
Novela zakona o dohodnini poleg tega vsebuje tudi ukrepe za zajezitev zlorab v sistemu normiranih odhodkov iz dejavnosti, ki jih je DZ prav tako zapisal tudi v novelo zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.
Prihodki povezanih oseb se bodo po novem seštevali. Kot ugotavlja vlada, namreč nekateri ustanovijo več
podjetij, s tem pa so prihodki vsakega od njih nižji in vsako izpolnjuje kriterije za vključitev v sistem. Da bi se
v takih primerih preprečilo zlorabe, je zdaj v obeh zakonih zapisano, da se prihodki povezanih oseb seštevajo.
Pogoj za obvezen izstop iz sistema normiranstva se bo prenovil - nastopil bo, ko bo zavezanec v dveh zaporednih letih presegel skupaj 300.000 evrov prihodkov.
Poleg tega se bo višina normiranih odhodkov omejila z absolutnim zneskom, in sicer ti ne bodo mogli biti višji
od 40.000 evrov oz. 80.000 evrov za zavezance za vsaj eno obvezno zavarovano osebo.
Še naprej pa se bo normirancem pri ugotavljanju davčne osnove priznavalo normirane odhodke v višini 80
odstotkov njihovih prihodkov, razlika pa bo še naprej obdavčena po cedularni stopnji v višini 20 odstotkov.
Zaradi potrjenih sprememb omenjenih dveh zakonov so potrebne tudi spremembe zakona o davčnem postopku, ki poleg tega prinaša nekatere poenostavitve v sistemu plačevanja davkov. Med najpomembnejšimi
novostmi izpostavljajo možnost plačevanja s plačilnimi in kreditnimi karticami brez provizije pri upravi za javna plačila.
Četrti v paketu sprejetih davčnih zakonov pa je spremenjeni zakon o davčnem potrjevanju računov. Ta bo
zavezancem, ki to želijo, omogočil, da tudi po izteku prehodnega obdobja lahko namesto davčnih blagajn
za izdajo računov še naprej uporabljajo vezane knjige računov. Prehodno obdobje se izteče konec tega leta.
							

Vir: podjetniški portal Spirit

Za koga je vpis v Register dejanskih lastnikov
obvezen?
Register dejanskih lastnikov (RDL), ki ga bo vodil AJPES, je
posledica implementacije Direktive (EU) 2015/849, s katero
se naj bi povečala transparentnost pri ugotavljanju dejanskega
lastništva poslovnih subjektov.

•

•

posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost (zasebni športni delavci, zasebni zdravstveni delavci, zasebni
zdravniki, odvetniki, notarji, samostojni novinarji, samozaposleni v kulturi, ribiči itd.),              
neposredni in posredni proračunski uporabniki,                     
tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava, kadar iz njihovega poslovanja nastanejo davčne
obveznosti v Republiki Sloveniji.           

Z vzpostavitvijo RDL bodo morali biti pri vsakem podjetju vpi- •
sani podatki, katera fizična oseba je dejanski lastnik tega podjetja.
Podatke o dejanskih lastnikih morajo ob določenih pogojih zagotoviti: gospodarske družbe, zadruge, društva, zavodi, politične stranke, sindikati, ustanove, verske skupnosti, tuji skladi, tuje Dejanski lastnik
ustanove in pravni subjekti tujega prava.
Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki:                    
ZPPDFT-1 določa, da morajo dejanske lastnike v RDL vpisati vse •
je (ne)posredno imetnik vsaj 25 % poslovnega deleža, glapravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije, razen:             
sovalnih ali drugih pravic, na podlagi katerih je podana
udeležba pri upravljanju pravne osebe, ali lastništvo 25 %
•
samostojni podjetniki (s.p.),          
in ene delnice,                           
•
enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), kjer
je ista fizična oseba lastnik in edini direktor te družbe •
ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospo(če je direktorjev več ali če je edini družbenik pravna
darskega subjekta ali ki na drug način nadzoruje, usmerja
oseba, ta izjema ne velja),              
ali bistveno vpliva na odločitve poslovodstva.         
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janskih lastnikih ali če posreduje napačne podatke na
zahtevo zavezancev ali organov odkrivanja in pregona
kaznivih dejanj, sodišč in nadzornih organov iz 139. člena
ZPPDFT-1;            
če ne vpiše v register podatkov o svojem dejanskem lastniku ter njihove spremembe ali če vpiše napačne podatke v roku osmih dni od njegovega vpisa v Poslovni register
Slovenije ali od njegovega vpisa v davčni register, če ni
vpisan v Poslovni register Slovenije, oziroma v roku osmih
dni od nastanka spremembe podatkov.         

Vpis dejanskega lastnika opravi zastopnik pravne osebe ali od
njega pooblaščena oseba, prek spletne aplikacije eRDL. Zastopnik mora imeti kvalificirano digitalno potrdilo za elektronski
podpis, pooblaščena oseba pa tudi ustrezno pooblastilo, evidentirano v sistemu e-pooblastil AJPES. Prvi vpis morajo pravne osebe opraviti najkasneje do 19. januarja 2018.

•

Novoustanovljeni subjekti bodo morali podatke v eRDL vpisati
v roku 8 dni po vpisu v PRS.

Z globo v višini od 400 EUR do 2.000 EUR se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe.
					

A K T U A L N O

A K T U A L N O

Paket prenovljene davčne zakonodaje

Če se nikakor ne da ugotoviti fizične osebe kot dejanskega lastnika (npr. društva, zbornice ipd.), se za dejanskega lastnika
šteje ena ali več oseb, ki zasedajo položaj poslovodstva.

Vir: OZS

Vpis podatkov
V Register dejanskih lastnikov  se vpišejo podatki o:                  
pravni osebi (firma, naslov, sedež, matična in davčna številka, datum vpisa in izbrisa),                  
•
dejanskem lastniku (osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, višina lastniškega deleža ali drug način nadzora,
datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz RDL).           
Podatki o dejanskih lastnikih bodo dostopni na spletnem portalu AJPES (eRDL) od 19. januarja 2018 dalje. Podatki RDL so
javni, razen podatkov o datumu rojstva, davčni številki in državljanstvu dejanskih lastnikih, kateri bodo dostopni le upravičencem.

•

Primeri
1. primer - V d.o.o. so 4 družbeniki, ki so fizične osebe: A (imetnik
30 % deleža), B (imetnik 35% deleža), C (imetnik 30% deleža) in
D (imetnik 5% deleža).
Dejanski lastniki d.o.o. so A, B in C, medtem ko D, ker njegov delež
ne presega 25%, ni dejanski lastnik v tej družbi.
2. primer - Neki d.o.o. je v solasti treh družbenikov, od katerih sta
dva fizični osebi A (imetnik 30 % deleža), B (imetnik 30 % deleža), tretji družbenik pa je pravna oseba C (imetnik 40 % deleža),
ki ima dva družbenika, in sicer fizično osebo D z deležem 40 %
ter fizično osebo E z deležem 60 %.
V tem primeru so dejanski lastniki stranke fizični osebi A in B, ker
njun delež presega 25 %, ter posredno tudi fizična oseba E, ki ima
kot večinski lastnik pravne osebe C 40 % delež v stranki.
3. primer - Neki d.o.o. je v solasti dveh fizičnih oseb A in B, ter
dveh pravnih oseb C in D. Fizični osebi A in B imata vsaka 20
% delež, pravna oseba C je imetnik prav tako 20 % deleža, ter
pravna oseba D je imetnik 40 % deleža. Nadaljnja členitev kaže,
da je pravna oseba C v lasti fizične osebe E v višini 30 % ter fizične osebe A v višini 70 %. Pravna oseba D je v lasti fizične osebe
F v višini 40 % ter fizične osebe G v višini 60 %.
V tem primeru je dejanski lastnik stranke fizična oseba A, ki ima
neposredno 20 % delež v stranki, ter posredno preko obvladovanja
pravne osebe C še dodatnih 20 %. Prav tako je dejanski lastnik fizična oseba G, ki ima posredno preko obvladovanja pravne osebe D,
v kateri ima 60 % delež, tudi 40 % delež v stranki.

Kazni v primeru kršitve določb ZPPDFT-1
Z globo od 6.000 EUR do 60.000 EUR se za prekršek kaznuje
pravna oseba:              
•
če ne ugotovi ali če ugotovi napačne podatke o svojem
dejanskem lastniku ali lastnikih, ne vzpostavi in upravlja
natančne evidence podatkov o svojih dejanskih lastnikih
ali če je ne posodablja ob vsaki spremembi podatkov ali
če podatkov o svojih dejanskih lastnikih ne hrani pet let
od dneva prenehanja statusa dejanskega lastnika;                
•
če ne posreduje brez odlašanja podatkov o svojih de-

Register nastanitvenih obratov
AJPES je v skladu s 15.b členom Zakona o gostinstvu in 2. členom Pravilnika o registru nastanitvenih obratov s 1. decembrom 2017 vzpostavil in upravlja Register nastanitvenih obratov
(v nadaljevanju: register), v katerega izvajalci nastanitvene dejavnosti (v nadaljevanju: zavezanci) vpisujejo nastanitvene obrate.
Nastanitveni obrati so:            
gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli,
penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska
naselja, planinski in drugi domovi ter kampi),              
•
prostori za goste pri sobodajalcih,            
•
kmetije (nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji), ki gostom
nudijo nastanitev in         
•
marine.                   

•

Zavezanci za vpis nastanitvenega obrata v register so:                 
gostinci (pravne osebe in samostojni podjetniki),                 
sobodajalci,
nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in           
upravljavci marin, ki gostom nudijo nastanitev v nastanitvenem obratu.                       

•
•
•
•

Predlog za vpis nastanitvenega obrata, spremembe podatkov nastanitvenega obrata ali izbris nastanitvenega obrata
iz registra posreduje:                  
•
zavezanec oziroma njegov zakoniti zastopnik, če je ta vpisan v Poslovni register Slovenije, ali                  
•
pooblaščena oseba, ki jo zavezanec oziroma njegov zakoniti zastopnik pooblasti za posredovanje predloga.                     
Zavezanec predloži predlog za vpis, spremembo ali izbris
nastanitvenega obrata v/iz registra:                   
•
neposredno prek spletne aplikacije na portalu AJPES, pri
čemer se predhodno identificira v skladu s sistemom pooblastil spletnega portala AJPES ali                   
•
osebno na katerikoli izpostavi AJPES, ki za predlagatelja
opravi vpis prek spletne aplikacije na portalu AJPES.                

Pomembno            
Zavezanci boste morali obstoječe nastanitvene
obrate vpisati v Register nastanitvenih obratov v treh
mesecih po vzpostavitvi registra, torej najkasneje do
28. februarja 2018.
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AJPES je s 1. decembrom 2017 vzpostavil nov sistem eTurizem
za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja
obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene.
Po novem se bodo podatki poročali samo prek spletnega
portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu
Republike Slovenije (SURS) in občinam.
Izvajalci nastanitvene dejavnosti oziroma gostitelji:             
•
dnevno poročajo podatke o gostih in prenočitvah najpozneje v 12 urah po prihodu gosta,             
•
mesečno poročajo statistične podatke - za pretekli mesec.                 
Vsebina podatkov iz knjige gostov, ki jih gostitelji poročajo prek spletnega portala AJPES, je opredeljena v Zakonu o
prijavi prebivališča (ZPPreb-1), način posredovanja podatkov pa v Pravilniku o prijavi in odjavi gostov.

Zavezanci za poročanje
Zavezanci za poročanje so izvajalci nastanitvene
dejavnosti (gostitelji oziroma od njih pooblaščene osebe),
katerih nastanitveni obrati so vpisani v Register
nastanitvenih obratov.

PRILOŽNOST

Tečaj
angleščine

Tradicionalno obrtniško smučanje
v Forni di Sopra
Člane zbornice vabimo

v petek 8. februarja 2018
na smučarski izlet v Forni di Sopra

Na željo nekaterih članov bo OOZ Koper za svoje člane
organizirala tečaj angleškega jezika.

Program
Odhod avtobusa ob 6.30 uri iz avtobusne postaje na Piranski cesti
(Pred Oviesse). Odhod iz smučišča bo po dogovoru, predvidoma ob
17.00 uri.

Tečaj bo prilagojen potrebam članov, zato morate interesenti ob  
prijavi navesti ali ste za začetni ali nadaljevalni tečaj.

Vodja izleta

Kolikor bomo  prejeli zadostno število prijav za izvedbo, bo OOZ
Koper poiskala najbolj ugodnega ponudnika.

Edo Pust, GSM 041/685 427,  Smučarski klub Capris

Cena

Sofinansiranje

Polna cena izleta znaša 60,00 EUR (DDV vključen).
Član zbornice (ena oseba) s poravnano članarino plača participacijo
v višini 16,00 (DDV vključen). Razliko do polne cene krije zbornica.
V ceni je vštet prevoz, smučarska karta, kosilo na smučišču.

OOZ Koper bo članom s poravnano članarino (eni osebi po članu)
stroške tečaja sofinansirala v višini  50,00 EUR.

Prijave

VABILO
Prijave

Prijavnico pošljite na
OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper
ali na fax.: 05/62 719 17
ali na e-pošto: andreja.kozlovic@ozs.si.

A K T U A L N O

A K T U A L N O

Poročanje o gostih in
prenočitvah

Na prijavnici obvezno izpolnite rubriko GSM.

Rok prijave

petek, 2. februarja 2018
Smučarskega izleta se lahko udeležijo tudi zunanji, s tem,
da plačajo polno ceno. Prijave zunanjih udeležencev bomo
zbirali le zadnji dan, to je 2. februarja 2018, kolikor bo še
prostih mest, saj imajo pri udeležbi prednost člani.

Opozorilo

V primeru izredno slabega vremena bo izlet preložen, o
čemer vas bomo obvestili preko SMS sporočil.

Plačilo

Prijavite se na tel. 05/61 390 13 ali 041/725-125 ali preko
e-naslova: andreja.kozlovic@ozs.si

Ob prijavi,  na TRR OOZ Koper pri Banki Koper
št.: 10100 00351 70352, namen: smučanje,
koda namena: OTHR, sklic: 99

Rok prijave
sreda, 31. januar 2018

Zavezanci poročajo dnevne in mesečne podatke prek
spletne aplikacije eTurizem oziroma spletnega servisa za vsak
posamezni nastanitveni obrat, ki ga upravljajo.
Pred začetkom poročanja v aplikacijo eTurizem mora gostitelj
oziroma od njega pooblaščena oseba:            
•
pridobiti uporabniško ime in geslo za prijavo na
portal AJPES z brezplačno registracijo (v kolikor še ni
uporabnik portala AJPES),                     
•
vpisati nastanitveni obrat v Register nastanitvenih
obratov (RNO),                
•
pridobiti kvalificirano digitalno potrdilo (KDP) za
upravljanje z uporabniškimi pravicami oz. dodajanje
poročevalcev v aplikaciji eTurizem pred prvim
poročanjem, nato se za samo oddajo podatkov KDP ne
zahteva; s tem je omogočena oddaja podatkov tudi prek
mobilnih naprav (telefonov, tabličnih računalnikov),                         
•
pridobiti pooblastilo za storitev »eTurizem - poročanje
o nočitvah gostov v nastanitvenih obratih in statistiki«
v kolikor bo upravljavec s pravicami pooblaščena oseba
(generalno pooblastilo ne zadostuje) oz. se pooblastilo
ne zahteva, v kolikor bo upravljavec gostitelj sam in ima
KDP vpisan v Evidenco digitalnih potrdil.             
Več o pridobitvi pooblastil si lahko preberete na spletni
povezavi:  https://www.ajpes.si/Statistike#b303 pod
naslovom Pravice za poročanje.
Več o upravljanju s pravicami preberite v v 3. točki Navodil za
dnevno poročanje o gostih in prenočitvah, ki jih dobite tudi
na naslednji povezavi https://www.ajpes.si/Doc/Statistike/
Druge_statistike/GostiInPrenocitve/Navodilo_eTurizem_
dnevno_porocanje.pdf
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Prijavnica za TRADICIONALNO OBRTNIŠKO SMUČANJE
V FORNI DI SOPRA V ITALIJI - 8. februar 2018
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

Ime in priimek udeleženca
Datum, podpis in žig

GSM telefon				

Plačano, dne

			

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

7

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper in
Delavska hranilnica d.d. Ljubljana objavljata Razpis za
dodelitev kratkoročnih posojil

•
•

1. Višina sredstev na razpisu

Kvota razpoložljivih sredstev je 300.000,00 EUR.

2. Razpisni pogoji
OOZ Koper v sodelovanju z Inšpektoratom Republike Slovenije
za delo organizira brezplačno delavnico Zagotavljanje dostojnega
dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z
namenom preprečevanja delovnih sporov

v torek, 27. februarja 2018 ob 11. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Informacije o delavnici
Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z
izvajanjem šestletnega projekta z namenom okrepitve
svetovalne in preventivne vloge IRSD. Cilj projekta je med drugim
tudi ozavestiti delodajalce o zagotavljanju dostojnih pogojev
za varno in zdravo delovno okolje, z namenom preprečevanja
delovnih sporov. V ta namen organiziramo brezplačne delavnice
za delodajalce, kjer se lahko seznanite z dejanskimi obveznostmi
na tem področju.

Ugodnosti za delodajalca

D O G O D K I

•
•
•
•
•
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brezplačne informacije
seznanitev z aktualnimi vsebinami v zakonodaji
racionalizacija stroškov za varnost in zdravje pri delu
Učinkovito sodelovanje s strokovnimi delavci za VZD
učinkovito sodelovanje z izvajalci medicine dela

Posojila lahko pridobijo člani OOZ Koper – samostojni
podjetniki in pravne osebe, ki so najmanj 12 mesecev
člani OOZ Koper in imajo poravnano članarino.

Program delavnice
ob 11. h   - Uvodni pozdrav in predstavitev projekta
- Nezgode pri delu - Zakaj tvegamo?
   mag. Mladen Markota, dr. med., IRSD
ob 12.30 h - Izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina
    1in izdelava
- Dejanske obveznosti delodajalcev na področju
   varnosti in zdravja pri delu glede usposabljanja
   delavcev, preiskav delovnega okolja in osebne
   varovalne opreme
   Roman Lubec, univ. dipl. inž. str.
ob 14. h - Zaključek
Vsi udeleženci poleg uporabnega znanja prejmete tudi
potrdilo o udeležbi.

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

Rok prijave
ponedeljek, 26. februar 2017

Dodatne informacije
Dobite na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, pri Admirju Babiču - telefon 01/320 53 87.

Obiskali smo Katarinski sejem v Slavonskem Brodu
OOZ Koper se je odzvala povabilu Udruženja obrtnika Slavonski Brod na otvoritev 22. Katarinskega sejma, ki se je odvijal
v dvorani Vijuš, dne 23. novembra 2017. Na sejmu, kjer so se v
glavnem predstavljali obrtniki
in mali podjetniki iz regije, je
Udruženje obrtnika Slavonski
Brod prejelo nagrado za najlepši razstavni prostor.
Obrtniki so predstavili stare
obrti in demonstrirali izdelovanje usnjenih in lončenih izdelkov,
tiskanje na blago, kuhanje po
starem, ipd.

3. Kreditni pogoji          

•
•
•
•
•
•
•

obrestna mera je 1,00 % fiksna letna:            
znesek posameznega kredita: do 15.000,00 EUR                
zavarovanje: menice, poroštvo         
ročnost kredita je do 24 mesecev,          
strošek vodenja kredita 80 EUR/letno,          
strošek odobritve znaša 3,00 % od vrednosti kredita,         
kredit se odobri kreditojemalcu z bonitetno oceno A ali
B (bonitetno oceno kreditojemalca izračuna hranilnica, na   
podlagi posredovane dokumentacije)                     

4. Vloga
Vloga za posojilo se odda v podružnici Delavska hranilnice
d.d. Ljubljana v Kopru, Gortanov trg 1, 6000 Koper.
Samostojni podjetniki k vlogi za kredit priložijo:                
•
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, oziroma odločbo o
vpisu v ustrezni register, ki ga vodi pristojna organizacija
(zdravniki, notarji, zobozdravniki…),              

•
•
•
•

veljavni osebni dokument in izpisek z osebno davčno
številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,             
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ob oddaji vloge
ne sme biti starejše od 5 dni in zadnji obrazec »Davčni
obračun akontacije dohodnine od dohodka doseženega z
opravljanjem dejavnosti«,           
zaključni računi poslovanja (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, razporeditev dobička) za leto 2016 in 2015,               
razkritja k bilanci stanja (interni obrazec hranilnice),           
izpis prometa TRR za zadnjih 6 mesecev potrjen s strani
bank/e,           
po potrebi dodatna dokumentacija, ki jo zahteva
hranilnica.       

Podjetja oz. gospodarske družbe k vlogi za kredit priložijo:                    
akt o ustanovitvi podjetja,                    
veljavni osebni dokument in izpisek z osebno davčno
številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,              
•
zaključni računi poslovanja (bilanca stanja, izkaz poslovnega
izida, razporeditev dobička) za leto 2016 in 2015,             
•
razkritja k bilanci stanja (interni obrazec hranilnice),            
•
izpis prometa TRR za zadnjih 6 mesecev potrjen s strani
bank/e,          
•
po potrebi dodatna dokumentacija, ki jo zahteva
hranilnica             

•
•

5. Obrazci in informacije
Vse dodatne informacije so vam na voljo v poslovni enoti Delavske hranilnice d.o.o. v Kopru, Gortanov trg 1, 6000 Koper,
telefon: 05/62 034 00,  vsak delovni dan od 8.00 do 17.00 ure.    

Dedek Mraz vnovič razveselil najmlajše
V zeleni dvorani obrtniškega doma smo 18. decembra 2017
organizirali prireditev za najmlajše. Gledališka predstava
Praznična nogavička v izvedbi gledališča KU-KUC je nasmejala
tako otroke kot njihove starše. Otroške obraze
je najbolj razveselil trenutek, ko je v dvorano
vstopil Dedek Mraz in jih obdaril. Tisti
bolj pogumni so mu zapeli pesmico,
nekateri so se velikana z belo brado
tudi malce prestrašili, a v glavnem
so se radi stisnili ob njegov beli
kožuh, da so jih starši lahko ujeli
v objektiv in tako ovekovečili ta
radostni dogodek.

PRILOŽNOST

A K T U A L N O

Razpis za dodelitev kratkoročnih
posojil članom OOZ Koper

D O G O D K I

A K T U A L N O

VABILO
Brezplačna delavnica
Zagotavljanje dostojnega dela
zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega
okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov
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že od leta 1970 kontinuirano organizira
znanstveni posvet »Buzetski dani« in izdaja revijo Buzetski zbornik, ki je letos
prišla že do svoje 44. številke.           
Matija Nežić, gradbeni inženir in
strokovni sodelavec v Mestu Buzet, je
v znanstvenem predavanju prikazal rudarsko in predelovalno dejavnost v podnožju Sovinjaka, na zgodovinski lokaciji,
ki jo danes poznamo kot Minjera. Gre za
enega najstarejših rudnikov boksita saj
se je ta mineral tu kopal že od leta 1784,
preden ga je Pierre Berthier ‘odkril’ leta
1821 v Les Baux-de-Provence, ki je rudi
dal tudi ime. Za to dejavnost sta najbolj
zaslužna beneški oficir Pietro Turini ter
koprski podjetnik Girolamo Manni. Danes so ostanki dvajsetih predorov na
Minjeri komaj še vidni a je zahvaljujoč
Nežićevim raziskavam v zadnjem času
obujen spomin na to pomembno gospodarsko dejavnost.

nila z  načrtovanim nadaljevanjem obnove. Grad, ki je bil stoletja v lasti koprske
plemiške družine Gravisi, zahvaljujoč prizadevnim in zavestnim posameznikom,
ne bo postal popolna ruševina, kot se to
premnogo krat zgodi, ampak bo  v nekaj
letih vsaj deloma lahko   služil mestu in
celotni regiji. V njem in njegovi okolici
bo namreč   možno prirejati kulturne,

protokolarne in podobne dogodke.           
      Za prekrasen in poučen pohod gre
posebna zahvala tudi Deanu Krmacu,
sinu naše dolgoletne članice Jordane
Krmac in tajniku humanističnega društva za zgodovino, umetnost in kulturo
Histria, ki je dogodek organiziralo.             
     Žal je bila udeležba naših članov skromna, saj so se dogodka udeležili le trije.

V sredo 15. novembra 2017 je v organizaciji Računovodske hiše Unija iz Ljubljane potekal brezplačni posvet z naslovom Kako
ob prodaji podjetja iztržiti največ.  Posveta
se je udeležilo 36 oseb, od tega pet članov
OOZ Koper. V dveurni predstavitvi so
udeležencem pravni, finančni in davčni
strokovnjaki iz podjetja Unija Consulting
podali informacije in različne nasvete.       

O posvetu je član, Bojan Tomc povedal:       
     »Posvet je bil v mejah mojih pričakovanj.
Sam tematiko dokaj dobro poznam, saj se
z vrednotenjem premoženja (premičnin,
nepremičnin, podjetij in sredstev podjetij)
ukvarjam že 25 let.
Prav tako sem s projektom prodaje podjetja na GZS leta 2012 dosegel 3. mesto na
natečaju za naj podjetniško idejo. Torej: s

tem, s čimer se počasi zaključujem ukvarjati, se je Unija pričela.
Team finančni, pravni in strokovni
strokovnjak je zelo dobra kombinacija za
celovito storitev. Vem pa, da celovite storitve stanejo. Storitev velja za večje sisteme,
za posameznike pa manj.
Koristna je bila pri predavanju analiza
možnosti storitev pomoči pri prenosu
podjetja na naslednike, ipd. Trend bo
sigurno šel v smeri večje osveščenosti podjetij za prodajo svojega »know-howa, ipd.
Tu pridemo do umetnosti pogajanj, ki za
podjetja v prodaji veljajo za dolgotrajen
proces, v katerega svetovalci vložijo veliko
truda in dela. Na predstavitvi sta bila vidik
obdavčitve in pravnih posebnosti dobro
predstavljena. Kot rečeno, seminar je bil
koristen in sem z njim zadovoljen. Za nekoga, ki pa bo v kratkem prodajal podjetje,
ipd., pa je bil seminar še bolj pomemben
in koristen.«

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

Zbor članov Bolj povezani, bolj uspešni
     Člani sekcije avtoserviserjev so se zbrali na zboru članov v petek
24. novembra 2017.  Potrdili so  poročilo o delu sekcije za leto 2017
ter  nastavili aktivnosti, ki bi jih želeli izvesti v letu 2018. Zbora se
je udeležilo 23 članov.
     Program dela za leto 2018 zajema obiske članov po obratovalnicah, ogled sejma Avto in vzdrževanje, ogled avtomobilskega salona Slovenije, organizacijo strokovne ekskurzije v tujino z ogledom
avtomobilske tovarne, organizacijo ogleda tovarne Sava Kranj,
ogled tovarne-obrata za razgradnjo vozil, organizacijo tečaja angleškega jezika.           
     Z željo, da bi se člani pogosteje srečevali, tudi v neformalni
obliki, je podpredsednik sekcije Vasja Vadnov predlagal srečanja
članov v njihovih obratovalnicah. Organizacijo prvega tovrstnega
srečanja je prevzel prav Vasja Vadnov in člane povabil v svoje po-

slovne prostore podjetja Axle d.o.o., 28. novembra 2017. Srečanja
se je udeležilo 7 članov sekcije. Gostitelj je obiskovalcem razkazal
prostore in opremo podjetja. Udeleženci so se pogovorili tudi
o  tem kako svojim strankam nudijo različne storitve in nasploh
o načinu svojega poslovanja. Pogovorili so se tudi o idejah, ki bi
jih lahko še skupaj razvili. Preizkusili so nov stroj za avtomobilske
pnevmatike, indukcijski grelnik, stroj za vulkanizacijo pnevmatik
in drugo. Veliko zanimanja je pritegnila stružnica in stroj za popravilo aluminijastih platišč, varilni postopek TIG in na novo odprt servis za kmetijsko mehanizacijo, kosilnice, motorne žage, agregate
in ostalo orodje.  Člani sekcije so preživeli lep večer, katerega so ob
sproščenem vzdušju obogatili z izmenjavo izkušenj.
     Dogovorili so se za naslednje srečanje takoj po novem letu pri
članu Marku Jurkoviču na Škofijah.

D O G O D K I

      Ob 30-letnici pobratenja mest Koper
in Buzet je Humanistično društvo Histria v  Obrtniškem domu v Kopru, dne
14. novembra 2017 izvedlo predavanje o
rudarski dediščini v podnožju Sovinjaka
ob Mirni na Buzeštini.                
      Na začetku je predsednica Katedre
Čakavskog sabora Buzet, Elena Grah
Ciliga, predstavila delovanje društva, ki

Posvet Kako ob prodaji podjetja iztržiti največ

S E K C I J E

D O G O D K I

Vživeli smo se v del naše zgodovine

     V soboto, 18. novembra 2017 smo  se  
v čudovitem  sončnem dnevu,  zbrali s
prijatelji iz Buzeta in od drugod zato, da
smo si ogledali ostanke starega rudnika
boksita pod vasjo ter ostanke gradu –
kaštela Pietrapelose na vzpetini med
Buzetom in Livadami.        
     Zgodovino rudnika in kompleksa proizvodnje Minjera nam je zelo slikovito
predstavil inženir Matija Nežić. Gospa
Nataša Nefat, umetnostna zgodovinarka in konservatorka pa nam je v detajle
prikazala kako je potekala obnova dela
gradu  in njegove kapelice ter nas sezna-
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Zbor članov Aktivnosti kozmetikov v letu 2018
      Tudi številčno najmanjša sekcija kozmetikov je sprejela svoj
program dela za leto 2018. Na zboru članov, ki se je odvijal v petek 8. decembra 2017 v restavraciji Hotela Marina v Izoli, je bilo
prisotnih sedem članov sekcije. Potrdili so poročilo o delu sekcije
za leto 2017 in sprejeli  program dela za leto 2018. Ta vsebuje
obisk sejmov, kot je sejem Cosmoprof Bologna in mednarodni
strokovni sejem v Düsseldorfu. Kolikor bo s strani članov izkazan
interes za kakršenkoli drug obisk sejmov na temo kozmetike, ga
bo zbornica prav tako organizirala.

     V letu 2018 si bo sekcija prizadevala izpeljati naslednje delavnice:
oleoterapija, aromaterapija, bachova terapija, pedikura, ličenje z
mojstrom ličenja Evgenom Gecom in Tino Lasič Andrejevič, ki vodi
šolo ličenja. Za vse, ki jih zanima starodavna tehnika masaže, bo
organizirana delavnica shiatsu masaže. Zanimivo se bo udeležiti
tudi predavanja s področja zdrave prehrane v izvedbi člana Franca
Božjaka.
     Zbor so člani zaključili v prijetnem novoletnem vzdušju in z željo,
da bi k aktivnejšemu delovanju privabili še ostale člane sekcije.

SEKCIJA FRIZERJEV

Zbor članov Frizerji si želijo več medsebojnega sodelovanja
     Člani sekcije frizerjev so se srečali na zboru članov 1. decembra 2017 v gostilni Kraški rob v Črnem Kalu. Srečanja se je udeležilo sedem članov sekcije. V uradnem delu
so prisotni razpravljali o delovanju sekcije
in poudarili pomen vsakršnega srečanja,
kjer lahko frizerji izmenjajo vsakodnevne
izkušnje in se pogovorijo o možnih oblikah tesnejšega sodelovanja, ki ga v branži
trenutno primanjkuje.       
     Potrdili so poročilo o delu sekcije za leto
2017. V program dela za leto 2018 so zapi-

sali obiske sejmov Cosmoprof Bologna in
Salon International London in druge strokovne dogodke, kot so Slovenski frizerski
festival in Festival Hairstyle News Zagreb.
Kolikor bodo posamezni člani tudi med letom podali pobudo za ogled še kakšnega
drugega sejma,  bo zbornica ogled  organizirala. Med letom bodo na zbornici organizirane tudi razne predstavitve blagovnih
znamk in njihovih produktov. Prva med
njimi bo predstavitev podjetja Ilirija. Na
seznam aktivnosti so dodali tudi organiza-

cijo srečanja s Srednjo tehniško šolo Koper.           
     Z namenom privabiti večje število članov k delovanju v sekciji, so prisotni predlagali srečanja frizerjev, na katerih bi si
izmenjevali izkušnje in demonstrirali svoje
tehnike striženja, spenjanja in barvanja
las. Srečanja bi potekala na OOZ Koper in  
izkoristili bi jih tudi za prijetno druženje.
Frizerji vabijo člane zbornice, da se prijavijo kot modeli. O dogodkih bodo člani
obveščeni v Koprskih obrtniških novicah
in po e-pošti.

S E K C I J E
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SEKCIJA KOZMETIKOV

SEKCIJA KOZMETIKOV

Polnila v koži

Apliciranje polnil je poseg, pri katerem se s pomočjo tanke igle
polnila vnesejo v spodnji del kože ali globlje. Polnila iz hialuronske kisline ali kaprolaktona so registrirana kot medicinski pripomočki razreda 3.
Pri apliciranju polnil lahko pride do stranskih učinkov, ki so lahko
povezani s polnilom, posegom ali načinom aplikacije.
S posegom povezani stranski učinki so rdečina, oteklina, modrice, srbenje in bolečina, ki se lahko pojavijo na mestu posega.
S polnilom povezani stranski učinki so alergija na sestavine
polnila, draženje kože, vnetje malih kožnih žil ali granulomska
reakcija.
Nepravilni način aplikacije lahko povzroči bakterijsko, virusno
ali glivno okužbo kože, pojav izboklin, ki nastanejo zaradi preveč
površinskega injiciranja za določen tip polnila, na nekaterih mestih pa lahko povzroči trajno otekanje, ki nastane zaradi mehanske zapore limfnih žil od zunaj. Najbolj nevaren stranski učinek,
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ki nastane zaradi nepravilne izvedbe apliciranja lahko povzroči
embolizacijo v venah ali arterijah. Slednje se lahko zgodi pri izvedbi v okolici nosu ali osrednjem delu glabele. Posledica je nekroza kože, katera nastane zaradi embolizacije kožnih arterij. Na
glabeli lahko pride po injiciranju do embolizacije vene centralis
retine, ki lahko povzroči delno ali popolno eno- ali obojestransko
trajno slepoto.
Pri apliciranju polnil gre za poseg v telo, ki je domena medicine in ga lahko izvaja samo usposobljen zdravnik z veljavno licenco ter ustreznim znanjem iz dodatnih izobraževanj, ki mu
omogoča prepoznavanje učinkov in njihovo obvladovanje.
Vir: ZIRS, Razširjeni strokovni kolegij za dermatovenerologijo
glede vbrizgavanja polnil

Kolikor imate konkretni primer ali morebitne pripombe
na delo katerega izmed inšpektorjev, se lahko obrnete
na vodjo posamezne območne enote Zdravstvenega  inšpektorata Republike Slovenije, s katere inšpektor prihaja.    

Dan odprtih vrat
Srednje tehniške šole Koper

London po Londonu
     V organizaciji  frizerskega
podjetja Lassana d.d.,   je v
soboto 11. novembra 2017 v
Centru kulture španski borci
v Ljubljani, potekal frizerski
dogodek z naslovom London po Londonu.           
     Lassanin tim frizerjev je v
triurnem seminarju predal
udeležencem bogat nabor
svežih modnih trendov in
novih tehnik za prihajajoča
obdobja, katera je osvojil na
Londonskem sejmu frizerstva in kozmetike.  
     Dogodka so se udeležile tri
članice naše zbornice.

Mina Čehić

Žana Budan

Jadranka Zajić

     Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper se je odzvala vabilu na Dan odprtih vrat  Srednje tehniške šole Koper. Dogodek je
potekal 30. novembra 2017 in namenjen je bil predvsem osnovnošolcem in njihovim staršem, saj so si lahko od blizu ogledali  
prostore šole in predstavitev raznih aktivnosti, ki se izvajajo na šoli.         
     V času dogajanja
smo obiskali frizersko učilnico, kjer so
dijaki izvajali praktični del pouka.  To
je bila tudi priložnost za pogovor
med predsednico
sekcije
frizerjev
OOZ Koper Žano
Budan in  učiteljico
praktičnega pouka
Biljano Babič.
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Zbor članov Bogat program dela sekcije gradbincev
     V petek 15. decembra 2017 se je osemnajst  članov sekcije gradbincev zbralo na zboru članov. Uradni del zbora je potekal v zeleni
dvorani zbornice. Člani so sprejeli bogat program dela za leto 2018,
iz katerega izpostavljamo:          
•
udeležbo na   strokovnem srečanju gradbincev, kleparjev,
krovcev, slikopleskarjev, fasaderjev in inštalaterjev-energetikov, ki bo 27. in 28. januarja 2018, v Kongresnem centru
Terme Zreče. OOZ Koper bo v primeru prijave zadostnega
števila članov organizirala in v celoti financirala prevoz,             
•
organizacijo brezplačnega predavanja za vse tri obalne zbornice, 2. februarja 2018 o  novi  gradbeni zakonodaji,               
•
ogled sejma DOM v Ljubljani meseca marca,          
•
ogled sejma gradbeništva, energetike, komunale in obrti MEGRA, v Gornji Radgoni v času od 4. do 7. aprila 2018,     
•
predstavitev zakonodajnih novosti iz področja zavarovanj
na gradbiščih,             
•
organizacijo več dnevne strokovne ekskurzije z ogledom
enega večjih sejmov v Evropi,           
•
predstavitev proizvodnih in prodajnih programov gradbenih podjetij,        
•
organizacijo pohoda na enega bližnjih hribov.             

Predsednik sekcije Zlatko Kalšnik je prisotnim razdelil tudi program dela za leto 2018, ki ga je predlagal Upravni odbor Sekcije
gradbincev pri OZS, katerega član je tudi sam.
     Prisotni so izpostavili po njihovem mnenju neupravičeno ali
celo sporno zaračunavanje storitev podjetja Marjetica Koper
d.o.o. Po občinskem Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki
(UL št. 106/2012 z dne 28. decembra 2012) je namreč povzročitelj
odpadkov tudi pravna oseba, ki deluje na območju občine, ki je
lastnik, najemnik, uporabnik ali upravljavec stanovanjskih, poslovnih ali industrijskih in drugih objektov in prostorov na območju
občine ne glede na to ali stalno, začasno ali občasno uporablja
te objekte oziroma prostore. Pri naših članih v praksi to pomeni
večkratno dolžnost plačevanja storitev (odvoza odpadkov), in sicer
na naslovu kjer imajo prijavljeno bivanje in hkrati sedež dejavnosti, saj obveznost plačila odvoza odpadkov že itak izpolnjujejo kot
fizične osebe, ki tam prebivajo. Pri nekaterih se plačilo kar potroji,
saj imajo na istem naslovu prijavljeno stalno bivanje, sedež s.p.-ja
in sedež d.o.o.-ja.  Zbornica  v zvezi s tem preverja, na kakšen način
bo lahko pomagala svojim članom.
     Člani so večer nadaljevali v Restavraciji Emonec, kjer so nazdravili prihajajočemu letu in uživali v druženju in zabavi.

VABILO

SEKCIJA GRADBINCEV

Brezplačno predavanje Novosti
gradbene zakonodaje po 1. juniju 2018
Oktobra 2017 je bila sprejeta nova gradbena zakonodaja, ki se
bo pričela uporabljati 1. junija 2018. Gradbeni zakon in  Zakon
o arhitekturni in inženirski dejavnosti, prinašata veliko novosti
in sprememb, ki so zelo pomembne tudi za izvajalce del. Na
OOZ Koper bomo, z namenom seznaniti  interesente z novimi
obveznostmi in vsebino nove zakonodaje ,organizirali brezplačno
predavanje z naslovom  Novosti gradbene zakonodaje pomembne
za izvajalce del na gradbenih objektih

v petek, 2. februarja 2018 ob 16.uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Vsebina

                     
Udeleženci se boste seznanili z novostmi, ki jih prinaša nova
gradbena zakonodaja. Dosedanji Zakon o graditvi objektov
se je po novem razdelil na dva nova zakona - gradbenega
in posebnega - namenjenega opravljanju inženirske in
arhitekturne dejavnosti. Gradbeni zakon ureja pogoje za graditev
objektov, od udeležencev pri graditvi, bistvenih zahtev za
objekte, projektiranje, dovoljevanje, izvajanje gradnje, uporabno
dovoljenje, do inšpekcijskega nadzora in vsa druga vprašanja
povezana z graditvijo objektov. Novi Gradbeni zakon prinaša
kar nekaj pomembnih novosti tudi za izvajalce del na gradbenih
objektih, s katerimi se bodo udeleženci lahko seznanili na
navedenem predavanju.

Predavatelj
Janko Rozman, sekretar sekcije
gradbincev pri OZS
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SEKCIJA GRADBINCEV

Delate zdravo, delate varno?
Po predstavitvi nove gradbene zakonodaje vam bo
predavateljica predstavila načine zagotavljanja varnega in
zdravega delovnega okolja, ki je zelo kompleksno področje.
Da bo tudi učinkovito, se mora tega zavedati vsak deležnik, ki
je vključen v delovni proces, temelj pa je temeljito izdelana in
opredeljena izjava o varnosti z oceno tveganja.
Cilj in poslanstvo podjetja Varteg, Tea Brajda Grosek s.p. je
strokovna pomoč, poštenost do naročnikov ter skrb za
zdrave in varne delovne pogoje, ki dvigujejo zadovoljstvo in
produktivnost vaših zaposlenih, zmanjšujejo poškodbe ter
nenazadnje tudi dviguje ugled vašega podjetja v širši javnosti.  
Tea Brajda Grosek, izvaja storitve na
področju varstva pri delu, požarnega
varstva, varstva okolja in higiene živil.

Trajanje
Predavanje 1. dela bo trajalo cca 1,5 ure (2 šolski uri), predavanje 2. dela pa še dodatnih 30 minut, skupaj cca 2. uri.

Prijave

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

Rok prijave
sreda, 31. januar 2018

SEKCIJA GRADBINCEV

Strokovno srečanje gradbincev OZS v Termah Zreče
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije organizira Strokovno
srečanje gradbincev, kleparjev-krovcev, slikopleskarjev in instalaterjev-energetikov,

petek 26. in soboto 27. januarja 2018
v Termah Zreče
Prijave in rezervacije
Prijavite se pri Andreji Kozlovič. tel. 05/61 390 13 ali 041/725 125
-  do ponedeljka 15. januarja 2018. Za rezervacijo hotelskih sob
se čim prej obrnite na Terme Zreče, na e-naslov: breda.einfalt@
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unitur.eu ali tel: 03/75 761 63 (kapacitete so rezervirane do 15.
januarja 2018).

Program
Podrobnejši program srečanja boste člani prejeli po e-pošti, dobite ga tudi na OOZ Koper.

Kotizacija in prevoz
Za člane OZS in njihove zaposlene znaša kotizacija za dvodnevno
srečanje 50,00 EUR (DDV vključen). OOZ Koper bo v primeru zadostnega števila prijavljenih organizirala in v celoti financirala
prevoz.
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Zbor članov Kamionski terminal na prvem mestu
     Člani sekcije za promet so se srečali na zboru članov 2. decembra 2017. Ponovno so odprli razpravo glede kamionskega
terminala in izpostavili problematiko s katero se srečujejo zaradi
pomanjkanja parkirnih mest v sedanjem kamionskem terminalu,
ki ga upravlja podjetje Luka Koper INPO, d.o.o. Predsednik sekcije Dean Žunič je predlagal, da se na upravljavca kamionskega
terminala  naslovi dopis, v katerem se jih zaprosi za ugodnejše  
pogoje za domicilne prevoznike, predvsem za  dodelitev večjega
števila parkirnih mest.
      Član sekcije Vladimir Milanovski je kolege prevoznike seznanil, da se je na Mestni občini Koper sestal z vodjo urada za
okolje in prostor, gospodom Georgijem Bangievom, kateremu
je izročil seznam članov – avtoprevoznikov, ki imajo potrebe po
parkirnih prostorih za svoja tovorna vozila. Seznam interesentov
je zbornica pridobila na podlagi anketnih vprašalnikov. Milanovski je povedal, da so na MOK zagotovili, da bodo parkirišča za
avtoprevoznike uredili do konca leta 2018.
     Med prevozniki je veliko negotovosti v zvezi z načrti ureditve
parkirišč za tovorna vozila, zato so Luko Koper d.d. in Mestno občino Koper pisno zaprosili za  celovite in korektne informacije o tem
kako lokalna skupnost v prihodnje načrtuje ureditev mirujočega
tovornega prometa, predvsem vozil v lasti gospodarskih subjektov s sedežem v Mestni občini Koper.  Do zaključka redakcije tega
glasila, odgovora s strani občine avtoprevozniki niso prejeli.
     Luko Koper smo  zaprosili za informacije o delovanju novega
kamionskega terminala ob novem vhodu v pristanišče. Predsednika sekcije za promet Deana Žuniča in predsednika zbornice
Slavka Vižintina je Luka Koper pred božičnimi prazniki povabila
na sestanek.  Zaradi odsotnosti predsednika sekcije je bilo z Luko

Zbor članov Instalaterje skrbi pomanjkanje kadra

Koper dogovorjeno, da se srečanje prenese v drugo polovico
meseca januarja.
     Navzoči prevozniki so na zboru sklenili, da se za pomoč pri
reševanju določenih problematik   obrnejo tudi na Sekcijo za
promet pri OZS. Pri  tem računajo na podporo kolega Stefana
Kocjančiča, ki je član Upravnega odbora republiške sekcije.  Za
koprske prevoznike sta najbolj pereči problematika neustrezne
infrastrukture za parkiranje tovornih vozil  po Sloveniji in sprememba modela zaračunavanja cestnin – znižanje cestnine.
     Stefan Kocjančič  se je kasneje odzval in zagotovil, da bo
predlagano problematiko tudi sam izpostavil na Upravnemu
odboru Sekcije za promet OZS.  Ob tem je dejal, da se o tej problematiki razpravlja na vsaki seji Upravnega odbora Sekcije za
promet pri  OZS, a s strani oblasti za njeno reševanje ni posluha.
     Avtoprevozniki so izpostavili tudi nesmiselno, neživljenjsko
in po njihovem prepričanju nepošteno zaračunavanje odvoza
odpadkov s strani podjetja Marjetica Koper d.o.o. Ta namreč gospodarskim subjektom, samostojnim podjetnikom in pravnim
osebam  zaračunava storitev odvoza odpadkov tudi  v primeru,
ko  ima subjekt registriran sedež na naslovu kjer stalno prebiva,
čeprav podjetnik odvoz odpadkov na tem naslovu plačuje že kot
občan.  Prisotni prevozniki so strokovno službo  zbornice zadolžili, da v zvezi s tem pridobi pravno mnenje o upravičenosti zaračunavanja te storitve in na osnovi tega sproži ustrezne postopke.
     Sekcija za promet OOZ Koper bo tudi v letu 2018 organizirala
redno usposabljanje voznikov za svoje člane in za zaposlene pri
članih. Po potrebi se bo sestajala tudi delovna skupina, ki je bila
ustanovljena januarja 2017, z namenom preučiti določeno problematiko v stroki.

     Člani sekcije instalaterjev-energetikov so
se zbrali na zaključnem zboru 8. decembra
2017 v gostilni Oljka v Vanganelu. V program dela za leto 2018 so zapisali organizacijo predstavitev podjetij ter njihovih
materialov in proizvodov na OOZ Koper,
organizacijo  strokovne ekskurzije in ogled
nizkoenergetskega mesta Weiz (Avstrija)
v pomladnih mesecih, organizacijo strokovne ekskurzije z ogledom slovenskega  
specializiranega podjetja,   ki proizvaja in
prodaja opremo za strojne inštalacije, kot
so Bossplast d.o.o., Megaterm d.o.o., Mago
d.o.o., Termotehnika d.o.o. in druga, ter

izvedbo predstavitve s podjetjem, ki se
ukvarja s proizvodnjo in prodajo fotovoltaičnih sistemov.  Meseca aprila bodo organizirali tudi družabno srečanje. Sklenili so, da
bodo na vse dogodke, ki jih bodo v okviru
sekcije organizirali, povabili tudi pri njih
zaposlene delavce. V primeru nastanka
morebitnih stroškov, jih bodo za delavce
krili člani sami.
      Instalaterji ugotavljajo,   da je vse več
pomanjkanja strokovnega kadra,   saj za
ta poklic ni veliko zanimanja. Posledice se
bodo čez čas pokazale v kvaliteti storitev,
saj bodo ta dela   opravljali neizobraženi

in nekvalificirani posamezniki, so povedali prisotni.  Nedvomno so menja, da bi
bilo potrebno poklic instalaterja približati
učencem v zgodnejših razredih osnovnih
šol. Med člani zbornice je veliko obrtnikov
in podjetnikov, ki dijakom omogočajo
opravljanje obvezne prakse,  saj želijo svoja znanja prenesti na mlajše generacije in
tako ohraniti strokovnost in kvaliteto inštalaterskih storitev.  Na to temo si želijo tudi
sestanka s Srednjo tehniško šolo Koper.
     Srečanje so prisotni nadaljevali ob večerji,
kjer so v sproščenem vzdušju razpravljali o
dejavnosti, ki jih združuje.

20. razpis za vpis na mojstrske izpite Razpis in poziv za štipendije
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je, skladno s 7. členom Pravilnika o
mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 101/2004) objavila razpis za opravljanje
mojstrskega izpita.

Razpisni rok
Razpisni rok začne teči 8. januarja 2018 in traja do 31. decembra 2018.

Prijava k opravljanju mojstrskega izpita

Redno usposabljanje voznikov za prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu
za leto 2018 bomo na OOZ Koper organizirali,

v soboto, 17. februarja 2017, ob 9.uri
Vabilo s prijavnico boste prevozniki prejeli po pošti.
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Pisne prijave za pristop k opravljanju mojstrskega izpita kandidati pošljejo
skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in ostalo zahtevano dokumentacijo,
na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na območnih obrtno-podjetniških
zbornicah, Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ali na  http://www.ozs.si/
ZaClane/Izobrazevalnicenter/Mojstrskiizpiti/Razpis.aspx

Dodatne informacije
Vse dodatne informacije lahko kandidati dobijo na OZS:
Suzana Kljun, telefon 01/58 30 574, e-naslov: suzana.kljun@ozs.si

Na spletni strani RRC Koper (http://www.rrc-kp.si/sl/novice) sta  objavljena:         
javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij za tekoče šolsko
leto 2017/18. Subvencija delodajalcem znaša od 60 do 80 odstotkov
podeljene štipendije. Prijavijo se lahko mala in velika podjetja, s.p.-ji ter
drugi delodajalci. Rok za oddajo je do porabe sredstev oz. najkasneje
do 30. junija 2018;          
•
javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih
štipendijah v šolskem letu 2018/19. Namen in cilj poziva je  
informiranje dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih
štipendijah pred izbiro izobraževanja in njihova  usmeritev k vpisu
na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami
gospodarstva v regiji.               

•

S E K C I J E

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

R A Z P I S I

S E K C I J E

SEKCIJA ZA PROMET

Podpisano in žigosano Prijavo potreb po kadrovskih štipendijah v
naslednjem šolskem letu delodajalci pošljete s priporočeno pošto na naslov:  
Regionalni razvojni center, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper ali skenirano na
elektronski naslov: tina.matekovic@rrc-kp.si
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     V petek, 8. decembra 2017 se je v Restavraciji Emonec v Kopru zbralo devet  
članov Sekcije lesnih strok, da bi se pogovorili o delovanju sekcije in  o njenih  
nadaljnjih aktivnostih.
      Zbor je vodil predsednik sekcije Nenad Vračić, ki je povedal, da je sekcija v
iztekajočem se letu naredila bolj malo,
da so člani precej pasivni, zaradi česar
sam izgublja energijo za njeno vodenje.
Člane je seznanil s tem, da se upokojuje
in da zato funkcije predsednika sekcije
ne bo več opravljal, čeprav bo ostal član
zbornice in sekcije. Prepričan je, da bi
bilo škoda, da sekcija ugasne, saj imajo
lahko člani koristi  od njenega delovanja.
Prisotne je pozval, da se izrečejo o tem
ali so sploh še zainteresirani za delovanje

sekcije in kdo naj bi postal njen predsednik.  
Enej Jerman se je predsedniku zahvalil
za zaupanje, ko ga je povabil, da bi sprejel vodenje sekcije. Sam meni, da za to
funkcijo ni primeren predvsem zato, ker
bi kot izdelovalec strešnih konstrukcij
skoraj bolj spadal v sekcijo gradbincev.
Po njegovem mnenju bi bilo bolje, da bi
sekcijo vodil mizar.
Matej Hudovernik, ki je nekaj let vodil
sekcijo, je povedal, da je delo predsednika težko  in nehvaležno. Člani so zelo
pasivni, k udejstvovanju jih je potrebno
prositi in sam se je tega naveličal.
Aleksander Peric je dodal, da je že
izlet težko organizirati. Člani ne berejo
glasila in zato ne vidijo vabil, moraš jih kli-

cati, obljubijo, da pridejo, potem  jih pa ni.
     Vsi prisotni so bili enotnega mnenja,
da bi moral Nenad Vračić ostati predsednik sekcije, ker  uživa ugled med člani
in kljub upokojitvi bo še vedno mizar in
imel bo tudi več časa.
    Člani so izrazili obžalovanje zaradi izstopa iz članstva Mateja Hudovernika in
Nevija Sakside, ki sta dva pomembna
člana sekcije. Dogovorili so se, da se z
obema pogovorijo o možnosti preklica
njunih izstopnih izjav.
     V razpravi so se člani dogovorili,  da
se v letu 2018 organizira obisk vsaj dveh
sejmov in pik-nik za člane ter  druge aktivnosti, ki bi jih člani predlagali sproti.     
     Zboru je  sledilo tradicionalno družabno srečanje z večerjo.

ter 15. maj 2018. Drugo odpiranje bo izvedeno samo v primeru, da sredstva v
okviru prvega odpiranja ne bodo porabljena v celoti.

Informacije
Več o javnem razpisu je spletni strani www.spiritslovenia.si.           
Javni razpis za izbor operacij delno
financira Evropski sklad za regionalni
razvoj (ESRR)

Razpis 8,8 milijonov EUR za razvoj
kompetenc starejših zaposlenih

           

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
je 15. decembra 2017 na spletni strani objavil javno povabilo za zbiranje
ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje
delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito
upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc.                 

Namen razpisa
    Upravljanje starejših zaposlenih postaja vse bolj aktualna kadrovska
tematika, še posebej glede na demografske projekcije, ki predvidevajo
velike spremembe v starostni strukturi prebivalstva predvsem glede deleža
delovno sposobnega prebivalstva. Pripravljenost na te spremembe bo
pomembno vplivala na dolgoročni razvoj posameznega podjetja, njegovo
konkurenčnost in uspešnost. Povabilo je odlična priložnost za pričetek
prilaganja kadrovske politike posameznega podjetja na te spremembe. Z
njim želimo predvsem okrepiti delovne zmožnosti starejših zaposlenih
(starejših od 45 let), pripomoči k nadaljnjemu razvoju njihove kariere in
zagotoviti pogoje, da bodo starejši zaposleni pripravljeni delati dlje.               

Komu je namenjen razapis
     Spodbude so namenjene vsem podjetjem, tako mikro, malim, srednjim in
velikim gospodarskim družbam (podjetjem) za:            
•
pripravo strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, kjer
bodo podjetja, glede na št. zaposlenih, lahko pridobila od 1.500 do
3.000 EUR.      
•
razvoj kariere in krepitev kompetenc starejših zaposlenih, kamor sodijo:
1. izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih,
2. udeležbe v motivacijskih programih za starejše zaposlene in
3. usposabljanja na področju vseživljenjske karierne orientacije         
      ter pridobivanje kompetenc (usposabljanja, nacionalna poklicna
      kvalifikacija, dodatne kvalifikacije).          

Višina posameznih subvencij

R A Z P I S I

     Za posameznega starejšega zaposlenega bodo podjetja lahko pridobila
do 1.834,00 EUR.     

Razpis za sofinanciranje sejemskih
nastopov v letu 2018

njihove mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter
povečanja možnosti njihovega poslovnega sodelovanja s tujimi partnerji.
Namen javnega razpisa je tako uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih
podjetji na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije slovenskih
podjetij.     

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v Uradnem listu št. 66/2017, 24. novembra
2017 in na svoji spletni strani www.spiritslovenia.si objavila Javni razpis za
sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih
sejmih v tujini – 2018.

Upravičeni stroški

  
     Upravičeni stroški so stroški nastopa na individualnih sejmih v tujini v letu
2018, ki se bodo uveljavljali v obliki standardizirane lestvice stroškov na enoto.
Ta vsebinsko zajema neposredne stroške najema razstavnega prostora za
Višina sredstev
mednarodni sejem v tujini, skupaj s stroški postavitve in ureditve razstavnega
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa, je prostora, s stroški tehničnih priključkov in s stroški upravljanja razstavnega
1.900.000 EUR in sicer 1.600.000 EUR za leto 2018 ter 300.000 EUR za leto 2019.                 prostora ter stroški sejemske opreme. Upravičencem pri tem dejansko nastalih
upravičenih stroškov in izdatkov ne bo treba dokazovati z dokazili.            
Predmet sofinansiranja
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev
podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018, in sicer zaradi okrepitve
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Rok oddaje vlog

     V letu 2018 sta predvidena dva roka za oddajo vlog, in sicer 5.  januar 2018

Rok oddaje prijav     
     Prijavo lahko podjetja oddajo od 15. januar 2018 dalje do porabe sredstev
oziroma do 30. marca 2018.  Odpiranjem prijav bo od 23. januarja 2018.
Informacije
Celotni razpis s podrobnejšimi informacijami je objavljen spletni strani sklada
in podstrani www.zavzeti.si.

Prijavite se na povabilo in omogočite vašim zaposlenim, da
bodo z leti še vedno zavzeti!
Javno povabilo sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Pedagoško-andragoški
seminarji v letu 2018
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije organizira pedagoško andragoški seminarje v naslednjih terminih:        

•
•
•
•
•

8. in 11. januarja 2018
na OZS v Ljubljani
12., 13. in 19. marca 2018 			
na OOZ Ajdovščina - brezplačni
7. in 10. maja 2018
na OZS v Ljubljani
3., 4. in 10. septembra 2018
na OZS v Ljubljani - brezplačni
5. in 8. novembra 2018
na OZS v Ljubljani      

O B V E S T I L O

Zbor članov Ne bomo dovolili, da bi sekcija usahnila

R A Z P I S I

S E K C I J E

SEKCIJA LESNIH STROK

Komu so namenjeni seminarji
Vabljeni so kandidati in posamezniki:       
•
ki se pripravljajo na IV. pedagoško-andragoški del
mojstrskega izpita
•
ki želijo pridobiti čim več znanj za uspešno komuniciranje,
motiviranje in usposabljanje tako zaposlenih, dijakov, kot
bodočih kadrov
•
za mentorje dijakom       
     

Obveznosti udeležencev za mentorje dijakom
Za mentorje dijakom je udeležba na seminarju obvezna, prav
tako tudi izdelava seminarske naloge (navodila za izdelavo
naloge udeleženec  prejme na seminarju).

Trajanje seminarja
32 pedagoških ur - 16 ur v obliki delavnic pod vodstvom
predavateljev, 16 ur individualno delo na daljavo ob uporabi
e-gradiv

Kotizacija za udeležbo na seminarju in cena izpita
Za člane OZS in njihove zaposlene, če jih napoti delodajalec,
znaša kotizacija za udeležbo na seminarju 216 € (z DDV)
za vse ostale kandidate velja redna cena 246 € (z DDV)

Prijave
Prijavnico zaprosite na OOZ Koper pri Andreji Kozlovič, tel.  
05/61 390 13 ali 041/725-125
1oziroma preko e-naslova: andreja.kozlovic@ozs.si.
Prijave so možne do zasedbe prostih mest. Na podlagi prejete
prijavnice in kopije potrdila o plačilu vam bodo s strani OZS
posredovali urnik seminarja.

Odjava udeležbe
Skrajni rok za morebitno odjavo je 3 dni pred pričetkom
seminarja. Če se odjavite 2 dni pred seminarjem, vam OZS
zaračuna administrativne stroške v višini 30 odstotkov
kotizacije, pri kasnejši odjavi kotizacije ne vračajo. Veljajo le
pisne odjave!

Informacije in dodatna pojasnila
Za vsa dodatna pojasnila oziroma informacije pokličite na OZS,  
Suzano Kljun, telefon: 01/58 305 74 ali po e-naslovu suzana.
kljun@ozs.si.
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Iz vsebine Uradnega lista

št. 66, z dne 24. november 2017             

•

št. 58, z dne 27. oktober 2017          

•
•

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj2E)                   
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-A)        

•
•

Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)         
Gradbeni zakon (GZ)          

•

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu
predložitve davčnemu organu        
Spremembe Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest            

št. 64, z dne 17. november 2017          

•

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi
prispevkov za posebne primere zavarovanja            

št. 65, z dne 20. november 2017          

•

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E)        

Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o voznikih
(ZVoz-1A)          

št. 69, z dne 8. december 2017         

•
•

št. 63, z dne 10. november 2017        

•

Št. 67, z dne 29. november 2017              

•

•

št. 61, z dne 2. november 2017         

Pravilnik o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra
dejanskih lastnikov             

•
•

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini
(ZDoh-2S)           
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od
dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2O)            
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem
postopku (ZDavP-2K)           
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem
potrjevanju računov (ZDavPR-A)            
Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o
pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2p)          

št. 70 , z dne 11. december 2017                   

•

Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se
porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo         

št. 72 , z dne 15. december 2017         

•

Popravek Gradbenega zakona (GZ)

                  

Oglasi POSLOVNE BORZE

             
•
Majhno podjetje iz Poljske, ki prodaja ekološko hrano, naravne
kozmetične izdelke in izdelke za vsakodnevno rabo, in ki posluje po
konceptu »nič odpadkov«, išče izdelke za higieno ust, ki so lahko
pakirani v pakete in se prodajajo brez plastične embalaže oz. brez
druge težko razgradljive embalaže. Podjetje išče sodelovanje na
podlagi sporazuma o distribuciji.                  
Šifra oglasa: BRPL20171020001                      
•
Podjetje iz Velike Britanije je specializirano za proizvodnjo vodoodpornih, zračnih in na veter odpornih grelcev (trakov) za zapestja in
roke. Izdelani so posebej za športnike in za zunanjo rekreacijo, prav
tako pa so uporabni za osebe z določenimi zdravstvenimi problemi.
Podjetje ponuja proizvodni sporazum podjetjem, ki jim lahko dobavi soft shell tekstil za izdelavo grelcev (trakov) za zapestja in roke.                    
Šifra oglasa: BRUK20171019001                   
•
Podjetje iz Velike Britanije išče proizvajalca negorljivega papirja (ali
drugega materiala podobnega papirju). Projekt je trenutno zaupne
narave, zato bi moral vsak potencialni partner podpisati sporazum o
nerazkrivanju podatkov. Podjetje išče proizvodni sporazum.                        
Šifra oglasa: BRUK20171023002                
•
Poljski veletrgovec in distributer naravne kozmetike, zdrave hrane,
ličil in čistil išče naravne  EKO / BIO surovine in kozmetiko, za prodajo v trgovinah na Poljskem, na podlagi sporazuma o distribuciji.                    
Šifra oglasa: BRPL20170908001                     
•
Hrvaško podjetje išče proizvajalca majhne proizvodne linije ali prototipne linije za polnjenje embalažnih torbic z ustnikom (doypack  
pouch with spout) za vroče pasterizirane tekočine. Podjetje išče
sodelovanje na osnovi proizvodnega sporazuma.                  
Šifra oglasa: BRHR20170922001             
•
Nizozemsko podjetje je razvilo in patentiralo avtentično in uporabniku prijazno rešitev embalaže za oreške, sladkarije, jagode,
juhe, pijače, pripravljene jedi in več. Pakiranje je privlačno in ga je
enostavno odpreti. Podjetje išče zastopnike in distributerje.                
Šifra oglasa: BONL20171023001
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Oglasi TEHNOLOŠKE BORZE
•

Mednarodno ladjarsko podjetje s sedežem na Škotskem išče nove
rešitve za prepoznavanje vozil in tovornih zabojnikov s povečanim
tveganjem požara, ko jih vkrcajo na ladje (trajekti in tovorne ladje
- ro-ro / roll-off (RoRo). Družba bi tudi želela slediti, kje na plovilu
se nahajajo ta vozila / zabojniki. Škotska družba išče partnerstva
prek komercialnega sporazuma s tehnično pomočjo ali s tehničnim
sporazumom o sodelovanju.               
Šifra: TRUK20171107002          
•
Srbsko podjetje je razvilo inovativen izdelek za fiksiranje kablov
v gradbenih objektih. Prednosti pred obstoječimi materiali, ki se
uporabljajo pri tradicionalnem procesu pritrjevanja (žeblji, vijaki itd.)
so: preprosta uporaba, 80% zmanjšanje časa za fiksiranje, odpravlja uporabo električne opreme v tem procesu in s tem povečuje
varnost pri delu. Družba išče partnerje za komercialni sporazum s
tehnično pomočjo.              
Šifra oglasa: TORS20171010001                 
•
Izraelski zagonsko podjetje razvija strojno rešitev za samostojno
vožnjo in ADAS aplikacije, ki zahtevajo izdelavo visoko-intenzivnega
reflektivnega traku. Iščejo partnerja, ki ima tehnologijo tankih »filmov« oz. roll-to-roll polimernih prevlek za izdelavo feflektivnih trakov in je sposoben izdelati reflektivne trakove na podlagi podanih
tehničnih specifikacij. Predvideva se raziskovalno-razvojni projekt
za obdelavo številnih vzorcev kot tudi demonstracijske aktivnosti.
Podjetje išče sodelovanje na podlagi raziskovalnega, tehničnega ali
proizvodnega sporazuma z velikim industrijskim partnerjem.               
Šifra oglasa: TRIL20170328001
Kontakt - E: sebastjan.rosa@zrs.upr
               -  T : 05/66 377 13
UP ZRS - Center za sodelovanje z gospodastvom,
Garibaldijeva 18, 6000 Koper
T: 05/663 77 80
E: een@zrs.upr.si
I: http://www.een.si

