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Tatjana Ivančič

Telefon: 05/61 390 00 - fax: 05/62 719 17
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obrtni register
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Uradne ure strokovnih služb:

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

Skupščina sprejela
planske dokumente za leto 2018
V sredo, 28. marca 2018 se je sestala Skupščina OOZ Koper, ki je sprejela poslovno poročilo in zaključni račun za leto 2017, kakor tudi
program dela za leto 2018  ter finančni plan
za leto 2018 in leto 2019.

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: 650 izvodov

Andreja Kozlovič

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

Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno

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.o.o.

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

D E L U

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

•
•
•

   

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

Storitve za člane OOZ Koper z 20 % popustom

      

Izvedba seminarjev in preizkusov znanja iz varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom - izdelava izjave o varnosti z oceno
tveganja - pregled delovne opreme (strojev) in izdaja poročil - ekološke meritve (osvetljenost, hrup, temperatura) -  usposabljanja za
viličariste, strojnike TGM.

VARST VO PRI DELU IN VARST VO PRED POŽAROM
Storitve za člane OOZ Koper z 20 % popustom

•

na področju zagotavljanja varstva pri delu in pri izvajanju ukrepov varstva pred požarom

•
•
•

T: 041/ 767 661
E: info@varteg.si
www.varteg.si

Kontakti

Varteg, Marko Grosek s.p.

Dolga reber 16c, 6000 Koper

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

Ul. oktobrske revolucije 11,
6310 Izola

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

•

Kontakti:

Čevljarska 37, 6000 Koper

Katja Cergol - T: 05/663 7 7 85 - E: katja.cergol@upr.si
Sebastjan Rosa - T: 05/663 77 87 - E: sebastjan.rosa@upr.si
Sestanki po predhodni najavi.
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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

S T O R I T V E

E U ,

PAT E N T I

I N

B L A G O V N E

Z N A M K E

Center nudi članom OOZ Koper brezplačno svetovanje in pomoč:    

•

•
•
•
•
•

pri vprašanjih povezanih z razumevanjem in tolmačenjem EU zakonodaje, direktiv, uredb in drugih pravnih zadev in zahtev vezanih
na poslovanje na trgih EU (CE oznaka, upoštevanje EU direktiv, ipd.)        
pri vzpostavljanju poslovnih povezav s tujino in iskanju stikov ter obiskov poslovnih partnerjev v tujini         
pri objavi poslovnih ponudb in povpraševanj, organizaciji in izvedbi poslovnih srečanj
pri prenosu znanja, inovacij in tehnologij        
pri zaščiti in varovanju pravic intelektualne lastnine (zaščita blagovnih znamk, v postopkih za zaščito patenta, idr.)      
pri vključevanju v evropske R & R projekte
Svetovanja in popuste lahko koristijo le člani s poravnano članarino zbornici.

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

Člani skupščine so ugotovili, da so bili številni
dogodki in izobraževanja ter ostale aktivnosti zbornice izvedene skladno s programom
dela.   Pri poslovanju zbornice   pa je v letu
2017 nastala negativna razlika med prihodki in odhodki, ki je predvsem posledica neplačanih članarin, izpada
prihodka od najemnine za poslovni prostor na Gortanovem trgu 15, ki ga zbornici še ni uspelo oddati v najem  
ter stroškov sodnih postopkov, ki so še vedno v teku (spor med skupino članov in OOZ Koper ter OZS in štirimi
izključenimi člani zbornice zaradi izvedbe neposrednih volitev leta 2015). Zbornica bo že z letom 2018 negativno
razliko zmanjšala, pozitivno poslovanje pa načrtuje v letu 2019. Zbornica je v zadnjih treh letih, zaradi varčevanja,  
vse stroške zmanjšala tako, da to ni vplivalo na članstvo. Zmanjšala je tudi plače zaposlenih za 30 odstotkov in z
upokojitvijo sekretarke zmanjšala tudi število zaposlenih.
Pri sprejemanju  planskih dokumentov se je razvila  razprava, v kateri so se člani med drugim dotaknili vprašanja
obveznega oz. prostovoljnega članstva v zbornici.  Predsedujoči je izpostavil, da je naša zbornica  ena največjih
organizacij v Mestni občini Koper,  ki po petih letih uvedbe prostovoljnega članstva, združuje 558 članov,ki  prostovoljno plačujejo  članarino. Delovanje zbornice je usmerjeno v zastopanje interesov članstva, za kar je bila
zbornica tudi ustanovljena in kar  članstvo tudi najbolj potrebuje. Cilj zbornice je izboljšanje  poslovnega okolja
za vse njene člane. Ob tem pa ne moremo zanemariti  dejstva, da doseženi cilji zbornice ne gredo v prid le njenim  
članom, temveč vsem obrtnikom in podjetnikom, tudi tistim, ki niso člani nobene kolektivne organizacije. Člani
skupščine so si zato zastavili vprašanje ali je pravilno oziroma pravično, da člani obrtno-podjetniške in tudi gospodarske zbornice plačujejo članarino in si prizadevajo za ugodnosti, katerih  so nato deležni vsi – tudi tisti, ki za
delovanje teh organizacij ne prispevajo ničesar. Člani skupščine so zato zavzeli stališče, da bi bila ponovna uvedba
obveznega članstva v zbornico dobrodošla tako za člane, ki bi s številčno močnejšimi organizacijami  sami postali močnejši, kot za državo, ki bi s tem
dobila prave, predvsem suverene in res reprezentativne sogovornike, ko gre za vprašanje gospodarstva.
Ob zaključku seje so se prisotni poslovili od sekretarke
zbornice Elide Laginja, ki po skorajda dvajsetih letih dela
na OOZ Koper zaključuje delovno kariero in se s koncem meseca aprila upokoji.
Elide Laginja se je na zbornici zaposlila februarja 1999,
sprva kot strokovna sodelavka za sekcije, ko je bila njena prioritetna naloga pomagati pri ustanavljanju novih
sekcij. V nekaj letih je zbornica tako uspela v sekcije organizirati dobršen del članstva. Delo s sekcijami je bilo
Elide v izredno zadovoljstvo, saj je z obrtniki in podjetniki
vzpostavila pristen stik. Funkcionarji zbornice in širše članstvo jo je spoznavalo skozi njeno delo, ki ga je opravljala
vestno in s predanostjo, zato ji je bilo leta 2004 tudi zaupano
delo sekretarke zbornice.
Kot sekretarka zbornice si je nenehno prizadevala za dobrobit njenih članov in obrtništva nasploh. Med člani je Elide Laginja spoštovana
predvsem zato, ker jim je bila vedno pripravljena prisluhniti, prizadevala si je
uspešno reševati njihove težave in jim zagotavljati ustrezne odgovore in predvsem, ker
je vedno in povsod zastopala stališča in interese zbornice.
Njen značaj odlikujeta odkritost, neposrednost in lojalnost . Ves čas je bila zavezana pravilom, predpisom in nalogam
delodajalca, ki jih je pri delu venomer upoštevala. Prav spoštovanje pravil ji je omogočalo, da članstvu zagotovi enake
pravice, sistemu kot celoti pa delovanje tako, kot je to zastavljeno v obrtnem zakonu, statutu zbornice in njenem progra-
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Zaradi vseh teh sposobnosti in vrlin ji je bilo zaupanih kar nekaj nalog. Ena od prvih in uspešno opravljenih je bil
leta 2000 podpisan dogovor med Luko Koper Inpo in OOZ Koper, s katerim so koprski prevozniki pridobili takrat
ugodnejše pogoje parkiranja na kamionskem terminalu. V ta projekt sta, s takratni predsednikom prevoznikov, pokojnim Klavdijem Hrvatinom, vložila veliko truda.
Elide Laginja gredo velike zasluge, da je leta 2008 prišlo do podpisa pogodbe med konzorcijem oseminštirideset
obrtnikov in podjetnikov - članov Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper in Mestno občino Koper o nakupu
zemljišča za gradnjo obrtne cone Sermin.
Bila je članica delovne skupine, kjer je aktivno sodelovala in si prizadevala za pripravo sporazuma o poslovnem
sodelovanju med območnimi zbornicami in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, ki ga je leta 2006 podpisalo vseh
62 območnih zbornic in OZS. Leta 2013 je bila članica delovne skupine za pripravo statuta OZS, v kateri si je prizadevala, da bi z novim statutom, ki je sledil uvedbi prostovoljnega članstva, OZS postala sistem območnih obrtnopodjetniških zbornic, ki deluje od spodaj navzgor .
Od leta 2008 je Elide Laginja urednica informativnega glasila Koprske obrtniške novice, ki je med člani zelo priljubljeno in vse več brano.
Ob tridesetletnici Območne obrtno-podjetnike zbornice leta 2009, ji je bilo za uspešno delo pri uresničevanju nalog
zbornice, podeljeno priznanje s plaketo.

Ovadba OZS zoper vodstvo OOZ Koper zavržena
     Okrožno državno tožilstvo v Kopru je zavrglo ovadbo, ki jo je
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vložila  zoper predsednika
OOZ Koper  in dva funkcionarja OOZ Koper.           
     V letu 2016 je skupina članov OOZ Koper (Aldo Kocjančič, Maja
Kolnik Švara, Vladimir Ražman, Gracijano Šav, Peter Babič,
Miha Nagy, Mirko Tomšič in Mario Zadel) obvestila Primorske
novice, da je OZS podala kazensko ovadbo zoper predsednika
OOZ Koper Slavka Vižintina, predsednika skupščine OOZ Koper
Sergeja Pinterja in zoper predsednika nadzornega odbora OOZ
Koper Mirjana Pobego, zaradi, po stališču OZS, nezakonito in
nelegitimno izvedenih volitev na OOZ Koper maja 2015, ker naj

bi bile te izvedene na osnovi  nezakonitega spreminjanja statuta
OOZ Koper.           
     Okrožno državno tožilstvo v Kopru je ovadbo preučilo in
ugotovilo, da niti kaznivo dejanje, ki je bilo očitano z ovadbo,
niti druga kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti niso bila storjena in zato je, s sklepom z dne 24. januarja
2018, ovadbo zavrglo.               
     Aldo Kocjančič, Gracijano Šav in Miha Nagy so medtem  iz članstva izstopili,  Mariu Zadelu pa je članstvo prenehalo zaradi prenehanja dejavnosti.

A K T U A L N O

A K T U A L N O

mu dela. Elide je bila dosledna, a hkrati izvirna, duhovita in temperamentna. Vedno je znala poskrbeti za precejšnjo
mero svežih idej, učinkovita je bila tako pri samostojnem delu, kot pri vodenju strokovne službe. Med sodelavci je
znala ustvariti pozitivno delovno okolje, jim svetovati in biti v pomoč, ko so jo ti potrebovali.

Predstavniki OOZ Koperv sekcijah OZS
Upravni odbor Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper je imenoval poslance v skupščine sekcij Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in določil kandidate za člane upravnih odborov sekcij brtno-podjetniške zbornice Slovenije za mandatno  obdobje 2018 - 2022.
Poslanci OOZ Koper v skupščinah sekcij OZS za mandatno obdobje 2018 - 2022 so:

V organizacijo v kateri je delala, vanjo verjela in do nje čutila pripadnost, se je leta 2012 tudi prostovoljno včlanila.
Njeno delo je in bo v zbornici pustilo velik pečat. Ob zaključku delovne kariere so se ji, za ves trud in predanost organizaciji, predsednik, člani zbornice in obe sodelavki, s posebno zahvalo in priložnostnim darilom, iskreno zahvalili.
Ob svojem slovesu se je  zahvalila  vodstvu zbornice, sodelavkama in vsem članom za sodelovanje, za nepozabne  trenutke, za vse kar se je na zbornici naučila in tudi za prijateljstva, ki so v tem času nastala. Izrazila je
prepričanje, da  ima zbornica bodočnost, saj potreba po organiziranem članstvu ni in ne bo nikoli usahnila.
Dejala je, da ostaja član in da se bo z veseljem odzvala na aktivnosti zbornice.  Vsem članom je zaželela veliko
uspehov pri delu in veliko osebnega zadovoljstva.

1. Sekcija avtoserviserjev - Vasja Vadnov, Axle d.o.o. - predlagan tudi za člana Upravnega odbora sekcije
2. Sekcija za domačo in umetnostno obrt - Marjan Starc, Studio Lan d.o.o. - predlagan tudi za člana Upravnega odbora sekcije,
3. Sekcija fotografov - Mirjan Pobega - predlagan tudi za člana Upravnega odbora sekcije
4. Sekcija frizerjev - Žana Budan s.p. -  predlagana tudi za članico  Upravnega odbora sekcije
5. Sekcija za gostinstvo in turizem - Mateja Hrvatin Kozlovič s.p. - predlagana tudi za članico  Upravnega odbora sekcije
6. Sekcija gradbincev - Zlatko Kalšnik, Gradbeništvo Zlatko d.o.o. - predlagan tudi za člana Upravnega odbora sekcije
7. Sekcija instalaterjev-energetikov - Igor Čurin s.p. - predlagan tudi za člana Upravnega odbora sekcije
8. Sekcija kleparjev in krovcev - Edi Knez s.p. - predlagan tudi za člana Upravnega odbora sekcije
9. Sekcija kovinarjev - Sergej Pinter, Formus d.o.o.
10. Sekcija kozmetikov -Valentina Brainich, Servis B.O., d.o.o.
11. Sekcija lesnih strok - Nenad Vračić s.p.
12. Sekcija polagalcev talnih oblog - Rada Vidic s.p - predlagana tudi za članico Upravnega odbora sekcije
13. Sekcija za promet - Dean Žunič s.p.
14. Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev - Dimitrij Vivoda, Vivoda d.o.o.

Slavko Vižintin - predlagan tudi za člana Upravnega odbora sekcije
16. Sekcija trgovcev - Maša Jerman, Amiz d.o.o.
17. Sekcija živilcev -  Manuela Požek, Baril d.o.o. - predlagana tudi za članico Upravnega odbora sekcije
15. Sekcija steklarjev -

Vabilo upokojenim obrtnikom
Društvo upokojenih obrtnikov in podjetnikov Slovenije (DUPOS) vabi koprske upokojene obrtnike in podjetnike k včlanitvi.
Letna članarina je 10,00 EUR.
Pristopno izjavno dobite na sedežu OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper.
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Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper organizira za svoje
člane brezplačni seminar Ravnanje z embalažo in odpadno embalažo
po novem

•
•
•

VABILO

v sredo 25. aprila 2018 ob 13.uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

Predavateljica
dr. Lucija Jukić Soršak,
Direktorat za okolje
Ministrstva za okolje in
prostor.

Na seminarju se boste seznanili s temeljnimi pojmi v povezavi s
statusom samostojnega podjetnika – ustanovitev, prijave, poročanja,
evidence in obdavčitev podjetnika (s poudarkom na pogojih za
normiranca) in preučili možne načine sodelovanja podjetja ali
organizacije s fizičnimi osebami ter izpostavili pasti posameznih
pogodb in oblik sodelovanja.

Predavateljica bo na
razpolago tudi za vaša
morebitna vprašanja.

Kaj boste slušatelji pridobili

Trajanje seminarja

•

Seminar bo trajal cca tri ure, predvidoma do 13. ure.

•
•

Cena

Vsebina seminarja       

•
•
•
•
•
•
•
•
•

OOZ Koper v sodelovanju z Inštitutom za
računovodstvo organizira seminar Pasti
poslovanja s samostojnimi podjetniki

kakšna količina embalaže je potrebna da nastane
obveznost                 
kdaj je embalaža prvič dana v promet           
nove obveznosti glede plastičnih nosilnih vrečk          

v četrtek, 19. aprila 2018 ob 10. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Novela Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo v
10.a  členu  s 1. januarjem 2018 vzpostavlja novo evidenco oseb, ki
dajejo embalažo v promet, v 10.b členu pa novo evidenco o dajanju
embalaže v promet, ki jo morajo te osebe voditi od 1. januarja
2018 dalje.  Obveznost velja za vse embalerje, pridobitelje blaga
in proizvajalce in pridobitelje servisne embalaže, ki niso plačniki
okoljske dajatve. Vse podrobnosti, o tem kdo so zavezanci in kaj  za
te zakon določa boste izvedeli na seminarju.

Seminar Pasti poslovanja
s samostojnimi podjetniki

kdo je embaler            
kdo je pridobitelj embaliranega blaga           
kdo je proizvajalec oziroma pridobitelj servisne embalaže             
kdaj gre za embalažo          
kaj je razširjena odgovornost proizvajalca         
kdo so zavezanci za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo            
kdo mora plačati stroške ravnanja z odpadno embalažo            
kdo mora  voditi evidenco dane embalaže v promet           
za koga velja obveznost registracije na ARSO  in kdo se mora
registrirati pri FURS           

Za člane zbornice s poravnano članarino je udeležba na
seminarju brezplačna, za zunanje udeležence je kotizacija  
50,00 EUR (DDV vključen).

•
•

Prijave

•
•

Program           

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

•

Rok prijave
torek, 17. april 2018

OOZ Koper ODDAJA POSLOVNI PROSTOR

•

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper oddaja v najem poslovni prostor v izmeri 214 m

2

na atraktivni lokacij, v središču starega mestnega jedra Kopra,
v pritličju poslovne stavbe na  Gortanovem trgu 15.

Prostor je zelo primeren za številne poslovne dejavnosti zavarovalništva, bančništva, šolstva, zdravstva ali trgovine.
Glavni vhod je iz Gortanovega trga, celoten prostor je razdeljen na več pisarn in pomožnih prostorov. Z zadnje notranje
strani je povezan z ozelenjenim dvoriščem v lasti zbornice. Prostor je opremljen s  samostojnimi števci  za vodo in
elektriko, priključki za telefon in internet ter ima samostojno ogrevanje in hlajenje s toplotno črpalko.

Cena najema znaša 10,00 EUR m2

                   
informacije o aktualni delovnopravni in davčni zakonodaji v
Sloveniji ter o obdavčitvi posameznih oblik dela               
vpogled v aktualne odločitve in stališča Finančne uprave RS                          
informacije o pravilnem ravnanju pri izplačevanju posameznih
vrst obdavčljivih dohodkov in o ukrepih za zmanjšanje tveganj               
informacije o pravicah in obveznostih davčnega zavezanca              
ter možnost aktivne udeležbe in sodelovanja             

kdo je samostojni podjetnik posameznik            
ustanovitev, plačevanje davkov in ureditev dokumentacije s.p.ja, poudarek na t.i. normirancih             
predstavitev problematike sodelovanja z zunanjimi sodelavci            
razmejitev med odvisnim (delovnim) razmerjem in neodvisnim
razmerjem:            
•
sklenitev pogodbe o zaposlitvi, ustanovitev s.p.           
•
značilnosti posameznega razmerja             
•
katere dejavnosti lahko opravlja podjetnik normiranec              
•
problematika glede ustanovitve podjetja za opravljanje
poslovodne funkcije, administrativnih del, ipd.           
•
odločitve Finančne uprave RS v davčnih inšpekcijskih
postopkih in kriteriji za odločanje             
hitri pregled alternativnih oblik za opravljanje dela - avtorska
in podjemna pogodba, osebno dopolnilno delo, pomoč

VABILO
družinskega člana podjetniku, začasno in občasno delo
upokojencev, prokura                    
•
delovnopravne in davčne posledice ugotovitve
odvisnega razmerja med naročnikom in izvajalcem            
Izobraževanje je namenjeno osebam, ki se odločajo odpreti
s.p. ali ga že imajo kot tudi delodajalcem, ki bi želeli del svojih
delovnih mest ali del poslovanja prenesti na samostojne
zunanje izvajalce.

A K T U A L N O

A K T U A L N O

Brezplačni seminar Ravnanje z embalažo
in odpadno embalažo po novem

Predavateljica

Nina Orehek Ručigaj,

univ. dipl pravnica z opravljenim
pravniškim državnim izpitom.
Pokriva vse vrste pravnih vprašanj
gospodarskega in obligacijskega
prava, insolvenčnih postopkov
in delovnega prava, hkrati pa
tudi obdavčitev fizičnih oseb
z dohodnino iz obdavčitev z
davkom od dohodkov pravnih
oseb. Je avtorica več znanstvenih in strokovnih člankov ter priročnikov in
predavateljica na strokovnih posvetih in okroglih mizah.

Trajanje seminarja

Seminar bo trajal dve uri in pol.
Predvideni zaključek ob 15.30 uri.

Cena

Člani OOZ Koper s poravnano članarino plačate participacijo
v višini 25,00 EUR (DDV vključen), za zunanje udeležence je
cena 85,00 EUR (DDV vključen).

Plačilo

ob prijavi na TRR OOZ št. 1010 0003 5170 352, namen
»seminar poslovanje s s.p.-ji«, koda namena: OTHR, sklic: 99.

Prijave

Prijavnico pošljete na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000
Koper ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave

ponedeljek, 23. april 2018

Prijavnica za seminar PASTI POSLOVANJA S SAMOSTOJNIMI PODJETNIKI
- 25. april 2018
Davčni zavezanec             

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

                  DA                            NE

ID za DDV
Naslov

Član zbornice                       

                  DA                            NE

Ime in priimek udeleženca
Št. kartice Mozaik

GSM telefon

E-naslov
Datum, podpis in žig

Plačano, dne
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Kolikor ste zainteresirani za ogled oziroma veste za morebitnega interesenta pokličite
Andrejo Kozlovič na tel. 05/613-90-13 ali 041/725-125, da uskladimo termin.

na TRR

Prijavnico dostavite na sedež OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper
ali pošljete po faxu: 05/6271 917
ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si
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Območna obrtno-podjetniška zbornica
Koper v sodelovanju z neodvisnim finančno
svetovalnim podjetjem Vzajemci Skupina d.o.o.
iz Ljubljane organizira brezplačen seminar
Konkretno o osebnih financah

v četrtek, 10. maja 2018 ob 15. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

VABILO
•

omogočiti interaktivno komunikacijo s predavateljema
in odgovori na konkretna vprašanja.          

Predavatelja
David Vegelj, član naložbenega odbora Vzajemci Skupina
Andrej Štupica, osebni finančni svetovalec

Trajanje seminarja
Seminar bo trajal 1,5 ure.

Prijave

Vzajemci Skupina d.o.o. je podjetje, ki se že 17 let ukvarja s
svetovanjem in upravljanjem osebnih financ. Njihovo poslanstvo
je tudi izobraževanje ljudi o pomenu finančne pismenosti in
neodvisnosti.

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

Namen in vsebina seminarja

torek, 8. maj 2018

•
•
•

           
izboljšati znanje o osebnih financah na konkretnih primerih,           
predstaviti kako učinkovito ravnati s svojimi prihodki,
prepoznati dobre produkte ter se hkrati izogniti pastem
slabih naložb,            
seznanitev s ključnimi vprašanji pri zavarovanjih, naložbah
in bančnih storitvah,           

Rok prijave
Ob koncu seminarja boste imeli jasno sliko o varčevalnih
ukrepih, ki jih potrebujete za dosego lastnih finančnih ciljev
ter pridobili odgovore na konkretna vprašanja s področja
bančništva, zavarovanj ter naložb. Udeležencem ne nalaga
nobenih obveznosti.

Razstavljanje na jubilejnem
25. Primorskem sejmu v Kopru
Člane OOZ Koper vabimo, da na jubilejnem 25. Primorskem
mednarodnem obrtno-podjetniškem sejmu predstavite svoje
izdelke in storitve na skupnem razstavnem prostoru pod okriljem
OOZ Koper

od 25. do 27. maja 2018,
v Areni Bonifika v Kopru
O vseh strokovnih vprašanjih (podrobnejša organizacija,
izvedba, delitev stroškov) v zvezi z nastopom na sejmu, se boste
interesenti dogovorili na sestanku, ki bo sklican v ta namen.

Prijava
Če želite razstavljati na sejmu  sporočite vaš interes Andreji
Kozlovič po e-pošti: andreja.kozlovic@ozs.si ali se oglasite
osebno na zbornici, kjer boste izpolnili prijavo.
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PRILOŽNOST
Sofinanciranje udeležbe
Zbornica bo članom s poravnano članarino, ki bodo na sejmu
sodelovali stroške najema skupnega razstavnega prostora
delno sofinancirala. Višina sofinanciranja bo odvisna od
števila prijavljenih, s čimer želi zbornica prispevati k promociji
njihovih izdelkov oziroma storitev.

Informacije
Andreja Kozlovič, tel. 05/61 390 13, GSM: 041/725125

Rok prijave
ponedeljek, 30. april 2018 oziroma do zapolnitve mest v
dvorani.
O sodelovanju zbornice na sejmu bo odločil upravni odbor
zbornice. Kolikor ne bo dovolj interesentov, zbornica na sejmu
ne bo sodelovala.

Večkratno obračunavanje
komunalnih storitev
     Osrednja predpisa, ki urejata področje izvajanja obvezne lokalne
gospodarske javne službe na področju ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Koper sta:             
•
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (Ur.l.RS, št.106/2012
in Ur.l. RS, št. 95/2014, v nadaljevanju: Odlok) in          
•
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev javnih služb
ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur.l.RS, št.111/2013, v nadaljevanju: Pravilnik.           
Skladno s 6. členom Odloka je povzročitelj odpadkov vsaka fizična
in pravna oseba ali druga organizacija, ki deluje na območju občine, ki je lastnik, najenik, 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 oz.prostore. V sistem ravnanja z odpadki so se dolžni
vključiti vsi povzročitelji odpadkov  na območju občine.         
      Ti so obvezni uporabniki storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Skladno z navedenim in upoštevaje 23. člen
Odloka morajo uporabniki – pravne osebe, samostojni podjetniki
ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, z izvajalcem
skleniti pogodbo o ravnanju s komunalnimi odpadki.              
     Kljub zgoraj povzetim določbam Odloka, ki narekuje obvezno
vključitev vseh povzročiteljev odpadkov v sistem ravnanja z odpadki, menimo, da ni podlage za dodatno obremenitev v primerih,
ko imajo pravne osebe določen poslovni naslov na domačem naslovu in v prostorih zastopnika pravne osebe, kjer ta že plačuje za
storitve ravnanja z odpadki kot član gospodinjstva, pod pogojem,
da pravna oseba nima posebnih poslovnih prostorov in s svojo dejavnostjo ne povzroča dodatne oz. povečane količine komunalnih
odpadkov. V takem primeru pravna oseba dejansko ne koristi storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, niti ne obstoji
podlaga za obračunavanje teh storitev s strani izvajalca. Navedeno
velja tudi za samostojne podjetnike in posameznike, ki samostojno
opravljajo dejavnost.     
     
     Marjetica d.o.o. kot izvajalec javne službe na področju ravnanja
s komunalnimi odpadki načeloma ravna pravilno in skladno z odlokom ter Pravilnikom, ko vsakemu od povzročiteljev (članu gospodinjstva, samostojnemu podjetniku, pravni osebi), ki je prijavljen
na istem naslovu in v istih prostorih (stanovanju ali stanovanjski
hiši), posebej zaračunava komunalne storitve tudi v primeru, če več
povzročiteljev odlaga odpadke v skupno posodo. Odlok namreč
vzpostavlja domnevo, da vsi povzročitelji odpadkov iz 6. člena Odloka dejansko povzročajo odpadke. Dokazno breme, da samostojni podjetnik ali pravna oseba nima posebnih poslovnih prostorov
in ne povzroča dodatne količine komunalnih odpadkov, nosi sam
uporabnik, ki mora izvajalcu javne službe posredovati ustrezne podatke in dokazila iz katerih izhaja, da ni podlage za dodatno obremenitev. Le v tem primeru večkratno zaračunavanje komunalnih
storitev ni upravičeno.
     Marjetico Koper d.o.o. smo že januarja 2018 zaprosili, da opredelijo postopek oziroma način kako lahko  nosilci dejavnosti dokazujejo, da s svojo dejavnostjo na naslovu kjer prebivajo in storitve
že plačujejo kot gospodinjstva,  ne povzročajo dodatnih odpadkov.
Predlagali smo jim, da bi za ta namen pripravili obrazec vloge, v
kateri se lahko predvidi tudi ustrezna dokazila, ki naj jih zavezanec
predloži.             
     S strani podjetja Marjetica Koper d.o.o. do danes še nismo prejeli
odgovora.

Bistvene novosti
Zakona o čezmejnem
opravljanju storitev

A K T U A L N O

A K T U A L N O

Brezplačen seminar
Konkretno o osebnih financah

Bistvene novosti, ki jih prinaša zakon se nanašajo na pogoje za
pridobivanje obrazca A1 tako delodajalcev kot samostojnih podjetnikov. Po novem bo moral delodajalec oziroma samostojni
podjetnik imeti poravnane vse obveznosti do države in do svojih
zaposlenih, da bi lahko pridobil obrazec A1. Prav tako delodajalec
oziroma samostojni podjetnik ne sme biti blokiran ter mora izpolnjevati pogoje glede zaposlitve delavcev na ustrezni zavarovalni
podlagi. Delodajalci in podjetniki za obrazec A1 po novem zaprosijo preko E-Vem portala. Vlogo za izdajo potrdila lahko vložijo 30
dni pred predvidenim začetkom čezmejnega izvajanja storitve.
Zakon določa izdajo obrazca v petih delovnih dneh od oddaje popolne vloge.
Poleg omenjenih pogojev večini delodajalcem dela preglavice
pogoj, ki določa obdobje vključitve delavcev v obvezna socialna
zavarovanja.
Tuja podjetja in samozaposlene osebe, ki bodo želeli opravljati
čezmejno storitev v Sloveniji se bodo morali predhodno prijaviti
in pridobiti potrdilo Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije.
Tuji delodajalec bo moral na mestu opravljanja storitve v Sloveniji
imeti: kopijo akta o napotitvi oziroma kopijo pogodbe med naročnikom storitve in tujim delodajalcev s prevodom v slovenski
jezik, potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitve, izpisek iz ustreznega registra za opravljanje dejavnosti s prevodom
v slovenski jezik, potrdilo o opravljeni prijavi, v skladu z zakonom,
ki ureja obrtno dejavnost, potrdilo o zakoniti ustanovitvi v državi
zaposlitve s prevodom v slovenski jezik, izvode pogodb o zaposlitvi s prevodom v slovenski jezik, izvode plačilnih list s prevodom v
slovenski jezik, evidence prisotnosti s prevodom v slovenski jezik,
listine s področja varnosti in zdravja pri delu s prevodom v slovenski jezik, dokazila o izplačanih plačah ali izvode enakovrednih dokumentov za vse napotene delavce s prevodom v slovenski jezik
ter potrdilo A1.
Z začetkom veljavnosti novega zakona o čezmejnem izvajanju
storitev preneha veljati 129. člen Pravil obveznega zdravstvenega
zavarovanja, ki je časovno opredeljeval službeno pot.
S pridobitvijo obrazca A1 se napotenim delavcem avtomatsko
spremeni zavarovalna osnova kar predstavlja zakonsko novost
omenjenega zakona (iz 001 na 002).
Nadzor nad zakonom bo izvrševal Inšpektorat Republike Slovenije
za delo. Ta predvideva večje sodelovanje med organi kot so: AJPES,
FURS in ostalimi tujimi inštitucijami. Zakon predvideva tudi kazni.
Te so predpisane predvsem za tuje delodajalce in tuje samozaposlene osebe medtem ko se bodo za domače delodajalce in samozaposlene le vodile evidence prekrškov.
Vir: Zdenka Bedekovič, OZS
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     Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran
(GEPŠ)  načrtuje za šolsko leto  2018/2019,
poleg že uveljavljenega programa elektrotehnik (4 leta), izvajati tudi nov triletni
poklicni program Elektrikar. Program je
usmerjen v poklic in obsega 24 tednov  
praktičnega usposabljanja na delovnem
mestu, 1073 ur strokovnih predmetov ter
fond 582 ur odprtega dela za učenje stroke, ki je namenjen prilagajanju interesom
lokalnega gospodarstva.
     Šola si želi dijake strokovno usposobiti
tudi po meri in predvsem glede na potrebe
gospodarstva, zato se je Borut Butinar, ravnatelj  GEPŠ 19. januarja 2018 na OOZ Koper
srečal z lokalnimi obrtniki in podjetniki, ki se
ukvarjajo z elektro dejavnostjo ter jim predstavil poklicni program Elektrikar.  Srečanja
se je udeležilo 9 predstavnikov elektro podjetij, ki so program podprli. Namen srečanja
je bil tudi evidentirati predloge lokalnega
gospodarstva po potrebah, ki naj se umestijo v odprti kurikulum, to je del šolskega programa, ki ga lahko sooblikujejo tudi obrtniki
in podjetniki. Pri tem so predstavniki stroke
dejali, da šolarjem primanjkuje že osnovnih
veščin poklica elektrikarja, kot je rokovanje z
vrtalnim strojem.

Tudi v prvih 80-tih, ko smo obrtniki začeli družno smučati, se je
bilo potrebno povsod prestopati v vrstah, že prvi izleti v Forni di
Sopra pa so pokazali že popolnoma drugačno sliko, ko so noge
bolele od smučanja, ne pa od čakanja in prerivanja.          
In takrat, ko je vsega dobrega preveč, ko je vse enostavno, z
lahkoto dosegljivo, takrat na žalost zanimanje upade. Očitno
smučanju, ki je bil dolga leta naš nacionalni šport, pohaja sapa.
Tako malo smučarjev, kot se nas je letos zbralo ob že dolgo
bivši Soči, ne pomnim.  Sicer dobro vem, da nas je precej, ki
smučamo v lastni režiji, z družino ali prijatelji, in na mnogo bolj
prepoznavnih krajih, ampak to, da enkrat na leto, za borih 17
evrov, racionalni in družabni obrtniki ne zmoremo enega pravega
smučarskega druženja?             

     Poklic elektrikar je uvrščen med deficitarne poklice, za katerega bo mogoče v
šolskem letu 2018/2019, na podlagi prijave
na javni razpis, prejeti štipendijo v višini 100,00 eur na mesec.  Vsekakor gre za
dodatno spodbudo za dijake, ki oklevajo
glede odločitve o poklicnem izobraževanju. Ravnatelj šole je opozoril, da imajo pri
uvedbi programa poglaviten pomen delo-

Mehatronik-operater
Srednja tehniška šola Koper je, tudi ob sodelovanju OOZ Koper, od  
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,  uspela pridobiti  redni učni program za smer mehatronik operater, ki se bo v primeru
vpisa najmanj 16 dijakov, pričel izvajati v šolskem letu 2018/2019.
Po poizvedovanju zbornice med njenimi člani obstaja potreba po
takšnem kadru.  Podjetja so izkazala interes za vključitev  v proces
izvajanja PUD – praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih, od katerih se jih nekaj  zanima tudi  za sklepanje vajeniške pogodbe z dijakom iz omenjene  smeri.  
Ali bodo na Srednji tehniški šoli Koper uspeli zagotoviti  učni oddelek, bo znano po  roku za vpis v prve letnike srednjih šol za šolsko
leto 2018/2019, ki se zaključi 5. aprila 2018.

dajalci, saj so prav oni tisti, ki bodo dodatno izobraževali ta kader.
     Konec meseca aprila bo znano ali je šola
prejela zadostno število vpisov, ki jih potrebuje, da vzpostavi en oddelek.  S predstavniki delodajalcev bo nato sklican še en
sestanek, kjer se bo dokončno ugotovilo
kdo od delodajalcev je pripravljen prevzeti
dijake na obvezno prakso.

Vsakoletni smučarski
pozdrav s Fornija
Lepo število zim se je zvrstilo od
takrat, ko je naša zbornica začela
organizirati izlete na nam dobro
znano to  manjše italijansko smučišče.
Z enodnevnimi izleti, običajno med
tednom, smo se, za res majhen prispevek,
nasmučali do grla in še čez. Nikakor nisem
bil navajen na pomanjkanje predolgih
vrst, na ne preveč natrpana smučišča,
na klance brez kamenja in zemlje.
Spadam še med tiste, ki smo še štamfali,

Veliko zanimanja za delavnice iz
področja varstva pri delu
Na OOZ Koper smo v sodelovanju z Inšpektoratom RS za delo, v okviru projekta »Odpravimo konflikte na delovnem mestu«, organizirali dve brezplačni delavnici za delodajalce. Prva delavnica je potekala 27. februarja 2018, na kateri je predavatelj,  mag.
Mladen Markota predstavil obveznosti delodajalcev pri zagotavljanju dostojnega
dela delavcem, s poudarkom na varnosti in zdravju pri delu. Predavatelj je posredoval
tudi veliko nasvetov glede pravilne organizacije varnosti in zdravja pri delu v podjetju, glede pomena učinkovitega dogovarjanja z zunanjimi strokovnimi službami in
pravilne interpretacije zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu. Izvedel je
tudi kratko predavanje z naslovom  Nezgode pri delu – Zakaj tvegamo, v katerem je
govoril o primerih slabe prakse, le te prikazal s fotografijami ter izpostavil izkušnje
Inšpektorata RS za delo pri poročanju o poškodbah pri delu.            

D O G O D K I

A K T U A L N O

Promocija poklica elektrikar

še ne petletnik sem dobil od sestrične stare elanke z zajlo in
kandaharjem ter stare gojzarje, in ko je kdo tako opremljen padel,
je večkrat sledil  mavec in še kakšen mesec šepanja. Tista leta so
se pred vsako, takrat še redko vlečnico ali sedežnico, vrstile dolge,
predolge vrste smučarjev. Zaradi skromnih oblačil nas je večkrat,
predvsem na Krvavcu, tudi zeblo, ampak lica, ta so vedno žarela.         

Pogrešal sem vse tiste, dolga leta obvezne športnike: Mirana s
kamero na čeladi, s katero je natančno vse posnel, Robija, ki je
drvel po robnikih kot njegove cirkularke po lesu, Igorja, ki je vse
pozorno opazoval, Zlatka, ki pa ima dobro opravičilo za izostanek,
Marino prvič po dolgih letih ni pripeljal hčerke, od malega ga je
spremljala, vsako leto je bila za par prstov večja in sedaj ko bi bilo
kaj videti, je ni bilo. No, pripeljal je sina z dekletom. Z Vojkom sva
bila zelo vesela, da se je obvezno udeležil smučanja tudi Pavle,
drugače bi bila midva najstarejša potnika. Sicer je Pavle zamenjal
tiste sulice še od lani, ampak pri njemu ima vse še vedno enak
ritem, smučanje, ples  in delo.           
Tudi kakšen naš iz vodstva bi bil zelo
dobrodošel. Slavko bi zelo užival, saj smo
doživeli pravi koncert. S harmoniko in
kitaro, so člani Caprisa s predsednikom
Bojanom na čelu, že kar profesionalno
zapeli vse naše in še kakšno tujo
narodno.               
Še vedno nas je veliko članic in članov,
vodstvu predlagam, da enkrat ko bo
toplo in lepo, organizira kakšen piknik
v naravi, ki ne stane. Verjamem, da bi nas
prišlo veliko, sam sem pripravljen prispevati  50
litrov malvazije in nekaj evrov za golaž.
Vse članice in člane lepo pozdravljam!           

				

Druga delavnica je potekala 20. marca 2018. Izvedla sta jo predavatelja mag. Mladen
Markota in Tanja Cmrečnjak Pelicon.  Predstavila sta obveznosti delodajalcev pri
zagotavljanju dostojnega dela delavcem.  V prvem delu je mag. Mladen Markota predaval o psihosocialnih dejavnikih tveganja na delovnem mestu in  promociji zdravja
kot instrumentu, s katerim odpravimo dejavnike tveganja. Izvedeno je bilo tudi krajše
predavanje z informacijami kako, kdaj in zakaj posredovati v sporu med delavcem in
delodajalcem ter kakšno vlogo ima pri tem Inšpektoratom RS za delo.             
Na obeh dogodkih je bilo skupaj 70 udeležencev, med njimi 30 članov OOZ Koper.
Glede na  izpolnjene anonimne ankete, so bili udeleženci obeh delavnic z izvedbo
zelo zadovoljni.

Božo Stražar

Vselej dobro obiskan davčni seminar
Davčnega seminarja s praktičnimi napotki za izpolnitev davčnega
obračuna za leto 2017, ki smo ga organizirali 7. februarja 2018, se je
udeležilo 41 slušateljev, med temi so bili člani treh obalnih zbornic,
kot tudi zunanji udeleženci. Predavanje je vodila davčna svetovalka  Dunja Verbajs.
Vtisi iz seminarja so bili več kot pozitivni. Udeleženci so izvedeli
novosti, ki jih prinaša zakonodaja ter se seznanili s konkretnimi
primeri iz prakse, ki bodo udeležencem seminarja v pomoč pri
pripravi svojih finančnih dokumentov.
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Nova gradbena zakonodaja
po 1. juniju 2018

Iz januarskega zbora gostincev in živilcev OOZ Koper
Na zboru članov sekcije gostincev in živilcev OOZ Koper, ki je potekal 16. januarja 2018 v gostilni Trije lovci v Šmarjah, so prisotni
člani dorekli  plan dela za leto 2018. Predsednik sekcije Vojko Valič
je prisotnim predlagal, da se program dela za leto 2018 izdela na
osnovi programa iz leta 2017.     
Programa dela za leto 2018 obsega naslednje aktivnosti:               
zastopanje interesov gostincev (na nivoju Mestne občine
Koper in preko OZS na ravni države)              
•
izobraževanje gostincev (tečaji, seminarji in strokovne
ekskurzije)              
•
sodelovanje z republiško sekcijo in drugimi institucijami                 
•
informiranje članov o novostih v zakonodaji, pretežno
preko elektronske pošte (pridobitev e-naslovov vseh članov
sekcije)                   
•
svetovanje s področja gostinstva in živilstva (pri odpiranju
lokalov svetovanje članom, vključno z okvirnimi izračuni.
Svetovanje bo izvajal predsednik sekcije Vojko Valič)               

•

•
•
•

v mesecu oktobru ogled sejma Vino  v Ljubljani            
obveščanje med člani o prisotnosti inšpektorjev na terenu              
izdelava cenika z minimalnimi izhodiščnimi cenami, ki še
zagotavljajo rentabilnost               
•
svetovanje članom glede javnih površin v mestnem jedru                    
•
doseči dogovor o brezplačnem parkiranju po določeni uri in
ob določenih dnevih na javnih parkiriščih                 
•
organizacija strokovnega izobraževanja v sodelovanju s
Teo Brajda Grosek in seznanitev članov z zakonodajo in
obveznostmi iz področja varstva pri delu, požarnega varstva,
HACCP sistema ter varnosti strojev in naprav                
•
organizacija ogleda kleti Santomas (organizacijo prevzame
članica Nataša Orejaš v sodelovanju z OOZ Koper).              
Člani so srečanje nadaljevali ob večerji.  Jernej Koželj je izkoristil
priložnost in se  predsedniku zbornice Slavku Vižintinu zahvalil za
vso pomoč, ki mu jo je zbornica ponudila po naravni nesreči. V
preteklem letu mu je poplava po neurju popolnoma uničila stanovanje, v katerem živi z družino.

      Oktobra 2017 je bila sprejeta nova gradbena zakonodaja, ki se bo pričela
uporabljati 1.  junija 2018.       
     Gradbeni zakon, kot temeljni zakon s tega področja, pa tudi Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, prinašata veliko novosti in sprememb, ki
so zelo pomembne tudi za izvajalce del. Na OOZ Koper smo za člane sekcije
gradbincev zato organizirali predavanje, z namenom seznaniti  interesente
z novimi obveznostmi in vsebino nove zakonodaje.  Predavanje je potekalo     
2. februarja 2018 v zeleni dvorani OOZ Koper in udeležilo se ga je štirinajst  
članov koprske zbornice, trije člani piranske in štirje člani izolske zbornice.  
zdravstvenih zahtev za posamezno delo oziroma
opravilo, sredstva za delo, ipd.
V okviru strokovnega srečanja so bile  predstavljene
še zahteve in obveznosti, ki jih opredeljuje veljavna
zakonodaja na področju varnosti in zdravja pri delu
(pregled in meritve delovne opreme, zdravstvena
sposobnost zaposlenih za izvajanje del in nalog, promocija zdravja na delovnem mestu, psihosocialni
dejavniki tveganja, uporaba osebne varovalne opreme, uporaba nevarnih kemičnih snovi, alkohol in prepovedane droge, nasilje tretjih oseb in shranjevanje
dokumentacije). Glede požarne varnosti je predavateljica izpostavila predvsem obveznost usposabljanja
zaposlenih skladno z zakonodajo.

     Predavanje je izvedel Janko Rozman, sekretar sekcije gradbincev pri OZS,
ki je izpostavil bistvene novosti, in sicer: enostavnejši in krajši pogoji in postopki za začetek gradnje in uporabo objektov,  obveznost podajanja informacij in svetovanja investitorju,  večjo vlogo  in odgovornost udeležencev
(investitor, projektant, nadzornik, izvajalec), tudi občin,  razširjeno gradnjo
objektov za lastne potrebe, dodatni pogoji za izvajalce del (vodje del, vpis v
imenik),  dovoljene tolerance oz. odstopanja od pridobljenega gradbenega
dovoljenja,  uporabno dovoljenje obvezno za vse gradnje (razen za zahtevne
objekte), enostavnejši postopek pri manj zahtevnih objektih, legalizacija neproblematičnih gradenj (neskladnih in tudi nelegalnih objektov).
      Strokovni dogodek se je nadaljeval s predavanjem o zagotavljanju varnega in zdravega delovnega okolja v gradbeni dejavnosti, ki ga je izvedla Tea
Brajda Grosek za Varteg, Marko Grosek s.p., s katerim je OOZ Koper podpisala pogodbo o sodelovanju, na osnovi katere imajo člani zagotovljen 20
odstotni popust na vse njihove storitve.

SEKCIJA GOSTINCEV IN ŽIVILCEV

Izjava o varnosti in njen pomen
Za člane sekcije gostincev in živilcev smo 12. februarja 2018,
v zeleni dvorani obrtniškega doma,   organizirali brezplačno
predstavitev obveznosti na področju varnosti in zdravja pri
delu, požarne varnosti ter HACCP sistema pri opravljanju gostinske dejavnosti. Predstavitev je izvedla Tea Brajda Grosek
za Varteg - Marko Grosek s.p., s katerim je OOZ Koper v letošnjem letu sklenila pogodbo o poslovnem sodelovanju in tako
članom Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper zagotovila tudi popust v višini 20 odstotkov na vse njihove storitve.
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S E K C I J E
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SEKCIJA GRADBINCEV

SEKCIJA GOSTINCEV IN ŽIVILCEV

Predavanja  se je udeležilo devet članov sekcije, kateri so se seznanili predvsem s pomembnostjo dokumenta kot je Izjava o
varnosti z oceno tveganja, s katero delodajalec določi način in
ukrepe za zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja.
Predavateljica je poudarila ključne elemente, ki jih mora vsebovati ta dokument, in sicer:  zahteve in ukrepe za zagotavljanje
varnega dela, načrt za izvedbo predpisanih ukrepov, načrt in
postopke v primeru neposredne nevarnosti, opredelitev obveznosti in odgovornosti odgovornih oseb, določitev posebnih

Pred strokovnim predavanjem so člani sekcije
gostincev in živilcev izvolili svoji predstavnici   v
skupščino sekcije za gostinstvo in turizem in
skupščino sekcije živilcev pri OZS. V mandatnem
obdobju 2018-2022 bo v republiški sekciji živilcev
koprske člane zastopala Manuela Luzar Požek iz
podjetja Baril d.o.o., zastopanje v sekciji za gostinstvo
in turizem so člani sekcije zaupali povsem novi članici
zbornice, Mateji Hrvatin Kozlovič, ki v Truškah nudi
nastanitve preko klasičnih sob in apartmajev ter
posebnih hišk urejenih v okviru kampa.

Ogled sejma Dom
Devet članov sekcije gradbincev OOZ Koper si je v petek 16. marca 2018
ogledalo sejem Dom, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Sejem je ponujal številne zanimivosti in novosti na področju tehnologij,
storitev in materialov. V šestih dneh,  od 13. do 18. marca, je sejem obiskalo
več kot 57 tisoč obiskovalcev. Na 20 tisoč kvadratnih metrov razstavnih
površin se je predstavilo 590 podjetij iz 33 držav. Razni sponzorji so članom
zbornice, ki so se udeležili strokovnega dogodka, podarili vstopnice, zbornica
pa je v celoti krila stroške prevoza.
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Iz seje Upravnega odbora Sekcije za promet OZS
     Seje Upravnega odbora sekcije za promet OZS, ki  je potekala 25.
januarja 2018 na OOZ Sežana, se je udeležil tudi Dean Žunič, predsednik sekcije za promet OOZ Koper. Izpostavil je problematike s
katerimi se srečujejo koprski prevozniki.
     Glede na to, da za reševanje problematike neustrezne infrastrukture za parkiranje tovornih vozil v Mestni občini Koper
in Občini Ankaran ter potrebe po kamionskem terminalu za
domicilne prevoznike, koprski prevozniki niso bili deležni posluha  lokalne skupnosti,  kot tudi ne drugih organizacij na katere so
se obrnili, je OOZ Koper, na zahtevo zbora članov sekcije za promet, o tem seznanila Upravni odbor Sekcije za promet OZS.  

     Člane Upravnega odbora sekcije za promet pri OZS so predstavniki OOZ Koper in OOZ Sežana seznanili s problemi , ki jih imajo
prevozniki zaradi neurejene infrastrukture v lokalnem okolju.
     Člani odbora so po razpravi sprejeli sklep:
Sekcija za promet OZS bo delala na tem, da organizira dva sestanka z županom Mestne občine Koper in županom Občine
Sežana. Na teh sestankih bo OZS, ob prisotnosti ministrstva
pristojnega za promet in drugih subjektov v lokalnem okolju
(v Kopru - Luka Koper), predstavila problematiko z namenom
najti ustrezne rešitve.

VABILO

SEKCIJI FRIZER JEV IN KOZMETIKOV

Seminar in preizkus znanja
iz varnosti in zdravja pri delu
ter varstva pred požarom
Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper in
Zavod za varstvo pri delu za člane sekcije frizerjev in
sekcije kozmetikov organizirata seminar in preizkus
znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred
požarom,

v sredo, 18. aprila 2018 ob 19.30 uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

SEKCIJA ZA PROMET

Izvedeno usposabljanje voznikov za leto 2018

Vsebina

                     
Po zahtevah 38. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.
list, št. 43/11),  20. člena Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS,
št. 03/07, 9/11, 83/12) in 2. ter 11. člena Pravilnika o usposabljanju
in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur.l.
RS, št. 32/11) je poznavanje in pravilno ukrepanje v primeru
nastanka poškodbe tako za delodajalca kot za delavca
poglavitnega pomena.

     OOZ Koper je, v sodelovanju z Obrtnopodjetniško zbornico Slovenije, organizirala obvezno redno  usposabljanje voznikov
po programu za leto 2018. Usposabljanje
je potekalo 17. februarja in udeležilo se ga
je 27 voznikov, tako naših članov kot pri
njih zaposlenih delavcev.

S E K C I J E

S E K C I J E

SEKCIJA ZA PROMET

Cena
Člani sekcij frizerjev in kozmetikov pri OOZ Koper s poravnano
članarino plačajo participacijo v višini 10,00 EUR (DDV vključen).  
Preostali del do polne cene krije zbornica.
Polna cena seminarja znaša 30,50 EUR (DDV vključen).
Za obrtnike in podjetnike, ki imajo sklenjeno pogodbo z
ZVD d.o.o. je seminar brezplačen.

Plačilo
Znesek poravnate na TRR OOZ Koper, št.: 1010 0003 5170 352,
namen; Seminar ZVD, Koda namena: OTHR, sklic: 99.

Prijave
Prijavnico skupaj s potrdilom o plačilu dostavite na naslov
OOZ Koper, Staničev trg 1, Koper, na fax. št. 05/62 719 17
ali na e-naslov:   andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave
ponedeljek, 16. april 2018

     Voznike, ki se usposabljanja niso mogli
udeležiti,  je OOZ Koper napotila k drugemu izvajalcu, ki je usposabljanje izvedel
dva tedna kasneje, na drugi lokaciji v Kopru.   Zbornica je vsem članom udeležbo
na usposabljanjih sofinancirala, pri čemer
so člani plačali simbolično participacijo v
višini 10,00 EUR.

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

Načrt ravnanja z odpadki je obveznost vsakega povzročitelja
     V sodelovanju z Inštitutom za varstvo pri delu in varstvo okolja
Maribor, podružnica Ljubljana, smo za avtoserviserje organizirali
seminar Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati avtoserviserji po posameznih vrstah nastalih odpadkov. Seminar je potekal 15. marca v zeleni
dvorani obrtniškega doma.
     Predavateljica Katarina Železnik Logar je predvsem poudarila:
zahteve, ki jih morajo izpolnjevati povzročitelji po posameznih vrstah odpadkov (vodenje evidenc, izdelava potrebne dokumentacije, ločeno zbiranje, začasno shranjevanje, poročanje, pooblastila
zbiralcem oz. predelovalcem za izpolnjevanje elektronskega evidenčnega lista …), pravilno ravnanje z odpadno embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo ter s tem povezane stroške,
pripravo letnega poročila o nastajanju odpadkov v proizvodnih
in storitvenih dejavnostih, pripravo letnega poročila o predelavi/
odstranjevanju odpadkov, druga poročila, ki jih je potrebno posredovati na ARSO in  druge novosti, ki jih prinaša Uredba z embalažo
in odpadno embalažo.
     Prisotnih je bilo 11 avtoserviserjev, med njimi devet članov naše
in dva iz piranske zbornice.
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Prijavnica za seminar in preiskus znanja IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
TER VARSTVA PRED POŽAROM - 18. april 2018
Davčni zavezanec             

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

                  DA                            NE

ID za DDV
Naslov

Član zbornice                       

                  DA                            NE

Ime in priimek udeleženca
Št. kartice Mozaik

GSM telefon

E-naslov
Datum, podpis in žig

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
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SKD 96.040 – Dejavnost za nego telesa.
     Dejavnost se mora izvajati skladno s 3. členom Pravilnika o
minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti (Uradni list
RS, št. 104/09 in 17/11), za to dejavnost ni izobrazbenih pogojev.
      Sekcija kozmetikov si je namreč že nekaj časa prizadevala,
da se te dejavnosti lahko ponovno izvajajo v salonih za masaže,
tako, kot je bilo v preteklosti.
					

Mario Benčič (1930-2018)
V začetku leta smo na zadnjo pot pospremili enega od soustanoviteljev takratnega
Obrtnega združenja Koper, predhodnika današnje zbornice, graditelja temeljev sedanje
organizacije.
Mario je svojo obrtniško pot z opravljanjem gradbene dejavnosti pričel leta 1965 in jo
zaključil z upokojitvijo leta 1987.
Bil je eden izmed prvih štirih odlikovancev zveznih priznanj in aktiven član v organih
Obrtnega združenja. Tako je bil v mandatu 1979 – 1982 član skupščine in izvršilnega
odbora ter v mandatu 1983 – 1986 član nadzornega odbora.
S strani takratnega Obrtnega združenja Koper mu je bilo leta 1984 podeljeno priznanje
s srebrno, leta 1988 pa priznanje z zlato plaketo za zasluge pri organizaciji obrtnega
združenja in njegovih organov. Leta 1985 je prejel priznanje za 20 letno uspešno
opravljanje obrtne dejavnosti.
Fotografija prejemnikov odlikovanj z zveznim priznanjem med katerimi je tudi Mario,
še danes krasi zeleno dvorano Obrtniškega doma v Kopru, za gradnjo katerega gredo
zasluge tudi njemu.

Mirko Odeb (1954-2018)
Leto se je šele dodobra pričelo, ko nas je pretresla žalostna vest, da nas je nepričakovano
zapustil naš dolgoletni član Mirko Odeb. Mirko je leta 1982 pričel z dejavnostjo
ključavničarstva na terenu, ki jo je opravljal kot postranski poklic vse do leta 1987, ko je v
lastnih poslovnih prostorih na naslovu Arjol 13 v Bertokih priglasil redno obrt in ustanovil
obratovalnico z dejavnostjo strugarstvo.
Zaradi potrebe po večjih prostorih se je pridružil skupini oseminštiridesetih obrtnikov
združenih v konzorcij, ki so na javni dražbi kupili zemljišče na katerem so skupaj zgradili
obrtno cono Sermin. Leta 2012 je Mirku uspelo zaključiti dela v svoji hali, na katero je
čakal dobrih dvajset let. Končno je lahko stružil, rezkal in varil v sodobno opremljenih
prostorih.
S strani Obrtno-podjetniške zbornice Koper je leta 2012 Mirko Odeb prejel priznanje za
30-letno uspešno opravljanje dejavnosti.
Usoda je hotela, da se je njegova delovna zagnanost zaključila veliko prezgodaj, a
spominjali se ga bomo kot zavzetega, požrtvovalnega in zagnanega člana pri gradnji
obrtne cone, predvsem pa kot obrtnika, ki je ves čas poudarjal pomen izobraževanja kadra
za obrtne poklice, ker so ti že skoraj vsi deficitarni.
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Vir: OZS

     S 1. marcem 2018 je Uprava republike Slovenije za javna plačila
(v nadaljevanju UJP) omogočila zavezancem plačevanje obveznih
dajatev s plačilnimi karticami (MasterCard, Maestro, Visa in Karanta) brez stroškov plačilnih storitev. Plačevanje bo možno na
negotovinskem plačilnem mestu UJPlačam, na sedežu območne
enote Koper, Pristaniška ulica 10, Koper.
			
Povzetek iz Revije Obrtnik               

Uporabniki davčnih blagajn,
pozor!
     Vse uporabnike davčnih blagajn obveščamo, da bo od 30. junija
2018 dalje onemogočena uporaba protokola TLS 1.0. Namen
spremembe je vzdrževati minimalno raven varnosti v komunikaciji
odjemalcev s FURS sistemom za davčno potrjevanje računov.         
     Kaj morajo uporabniki davčnih blagajn glede tega storiti?
    Vsi uporabniki davčnih blagajn naj se do 30. junija 2018 obrnejo
na dobavitelja svoje davčne blagajne in ga povprašajo, ali
sprememba protokola vpliva tudi na njihovo davčno blagajno.

Sprememba sicer potencialno vpliva predvsem na starejše
operacijske sisteme (npr. Windows XP). Uporabniki davčnih
blagajn bodo tako (s pomočjo svojih dobaviteljev davčnih blagajn)
preverili kompatibilnost svojih programskih rešitev.
				

Vir: FURS in OZS

OZS bo podelila priznanja
     Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije razpisuje letošnje razpise
za podelitev priznanj Obrtnik leta, Podjetnik leta in Najstarejši
obrtnik leta.
     Leta 2014 je OZS podelila priznanje Najstarejši obrtnik leta članu
OOZ Koper, Aleksandru Vukoviću, ki je še vedno aktivni član.  
     Člane zbornice vabimo, da podajo svoje predloge kandidatov
za prejemnike priznanja Obrtnik leta in Podjetnik leta. Rok prijav
je 30. junij  2018.
      Vse informacij v zvezi z razpisi dobite v marčevski številki
Obrtnika od 24. do 26. strani ali na OOZ Koper, pri Andreji Kozlovič.
				

Pozor gre za prevaro!
,

      Člani ne podpisujte dokumenta, ki prihaja s strani EBN
European Business Number.
      V drobnem tisku se skriva besedilo, ki naročnika zavezuje k
plačilu 771 EUR/leto, pogodba pa se sklene za 3 leta.
					

Vir: OZS

Štipendije za deficitarne poklice 2018/2019
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je
30. januarja 2018 objavil nov razpis za pridobitev štipendije za
deficitarne poklice za prihajajoče šolsko leto 2018/2019, ki ga
dobite na povezavi http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/
naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-zadeficitarne-poklice-za-solsko-leto-20182019-250-javni-ra/
Vloga bo objavljena 15. junija 2018
Rok prijave: do 20. septembra 2018

Ostalo
Štipendija za deficitarne poklice, ki jo podeljuje sklad, je oproščena plačila dohodnine v skladu s 1. točko 25. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2. Štipendija ne vpliva na socialne transferje.
Pogoji za pridobitev štipendije: vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1.
letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati druge
razpisne pogoje. Višina štipendije: mesečno 100,00 EUR.

Dodatne informacije
E: deficitarne@sklad-kadri.si - T: 01/434 10 81 in 01/434 15 77

Uradne ure
Ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure,
sreda tudi od 14. do 16. ure.
Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki
se izobražujejo za naslednje poklice, za katere na trgu dela
ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev:
1. kamnosek
2. mehatronik operater
3. izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
4. inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij
5. oblikovalec kovin orodjar/orodjarka

O B V E S T I L A

     S 4. januarjam 2018 je stopila v veljavo sprememba Pravilnika  o opredelitvi zdravilskih sistemov in zdravilskih metod ter o
postopku evidentiranja, priznavanja in nadzora zdravilskih sistemov in zdravilskih metod, ki se uvajajo v zdravilsko dejavnost.  
Sprememba je bila objavljena v Uradnem listu, št. 74/2017.
     Spremenjena je priloga pravilnika, kjer so se s seznama črtale
določene zdravilske metode. Za sekcijo kozmetikov je pomembno to, da se črtajo s seznama metode: refleksoterapija, refleksna
masaža stopal in ajurvedska masaža, ki se po novem uvrstijo pod

Plačevanje obveznosti do države
brez stroškov plačilnih
storitev

6. elektrikar/električarka
7. avtokaroserist/avtokaroseristka
8. pek/pekarka
9. slaščičar/slaščičarka
10. mesar/mesarka
11. tapetnik/tapetničarka
12. mizar/mizarka
13. zidar/zidarka
14. tesar/tesarka
15. klepar-krovec/kleparka-krovka
16. izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
17. slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
18. pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka
         keramičnih oblog
19. gozdar/gozdarka
20. dimnikar/dimnikarka
21. steklar/steklarka
Dvojezični izobraževalni programi:
1. ekonomski tehnik/ekonomska tehtnica (IS), ki se izvaja v
          italijanskem jeziku,
2. mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v
          madžarskem jeziku,
3. strojni tehnik/strojna tehtnica (DV), ki se izvaja v
          madžarskem jeziku,
4. kemijski tehnik/kemijska tehtnica (DV), ki se izvaja v           
         madžarskem jeziku.

R A Z P I S I

S E K C I J E

Razširitev dejavnosti za nego telesa

V

S L O V O

SEKCIJA KOZMETIKOV

Javni razpis financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
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št. 75, z dne 22. december2017           

•
•

Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih
napravah         
št. 79, z dne 28. december 2017         
•
Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu
davka od dohodkov pravnih oseb                  
•
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu
predložitve davčnemu organu                  
•
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od
dohodka iz dejavnosti              
•
Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za napovedi
za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi
za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz
oddajanja premoženja v najem               
št. 1, z dne 5. januar 2018           
•
Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj-2-UPB6)  
•
Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
(uradno prečiščeno besedilo) (ZZSDT-UPB2)           
št. 5, z dne 26. januar 2018             
•
Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi poklicev, v
katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela           

Razpis stanovanjskih posojil za adaptacijo, gradnjo in nakup stanovanja oziroma
stanovanjske hiše v znesku 20.000,00 EUR
Pravico do stanovanjskega posojila po tem razpisu imajo delavci:

•
•

      
ki so zaposleni za nedoločen čas pri samostojnih podjetnikih na območju Obrtno-podjetniške zbornice Koper ter delavci,
zaposleni pri d.o.o., pod pogojem, da se je samostojni podjetnik preoblikoval v d.o.o.            
ki so sami ali njihovi zakonci lastniki ali solastniki  objekta, za katerega potrebujejo posojilo         
ki bodo stanovanje ali stanovanjsko hišo uporabljali za stalno bivanje             

Pravico do posojila pridobi delavec, če izpolnjuje splošne pogoje, ki jih določa Pravilnik o reševanju stanovanjskih vprašanj delavcev,
z upoštevanjem dodatnih sklepov skupščine in Upravnega odbora.

Pogoji vračanja:

•
•
•
•
•

obrestna mera je določena v višini 2 % realne letne obrestne mere;
višina posojila je odvisna od kreditne sposobnosti posojilojemalca, višine razpoložljivih  sredstev, števila prosilcev ter delovne
dobe pri s.p. oziroma obrtništvu;
posojilo je treba zavarovati pri zavarovalnici ali z dvema kreditno sposobnima  pričama;
odplačilna doba je največ 5 let, odvisno od višine posojila in kreditne sposobnosti prosilca;
posojilo se vrača v mesečnih anuitetah.       

Upravni odbor Stanovanjskega sklada delavcev prosi delodajalce, da svoje delavce obvestijo o razpisu posojil.

Prijave

Prijave bo Stanovanjski sklad sprejemal do ponedeljka, 30. aprila 2018.   

Prevzem dokumentacije

Vlogo za posojilo in obrazce dobite na sedežu Stanovanjskega sklada, Trg Brolo 2, Koper (v prostorih Obalne sindikalne
organizacije), vsako sredo od 13. do 15. ure ali v času po predhodnem dogovoru.

Dodatne informacije

Dodatne informacije dobite pri sekretarki Marti Mihelčič, telefon 031/384 160.
    Lorena Franca, predsednica Stanovanjskega sklada

Novo vodstvo Stanovanjskega sklada delavcev
Po statutu Stanovanjskega sklada delavcev na področju samostojnega osebnega
dela Koper je predsednik upravnega
odbora delavec, zaposlen pri samostojnem podjetniku oziroma v d.o.o., če se je
s.p. preoblikoval v d.o.o.; za namestnika
predsednika pa samostojni podjetnik, ki
zaposluje delavce oziroma se je ta s.p.
preoblikoval v d.o.o.
Za novo mandatno obdobje  je upravni
odbor  na 1. seji,  dne 26. marca 2018 izmed članov izvolil:          
•
za predsednico upravnega odbora
Loreno Franca, delavko, zaposleno
pri Elektronika, Franca Bojan s.p.
Sermin 70 b – Koper              
•
za namestnika predsednice upravnega odbora Sergeja Pinterja,
Formus, d.o.o., Sermin 73 c – Koper.          
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Novi predsednici upravnega odbora
Loreni Franca in namestniku predsednice
upravnega odbora Sergeju Pinterju česti-

Marta Mihelčič
sekretarka

tamo na izvolitev funkcije in jima želimo
v prihodnje uspešno delo pri vodenju
Stanovanjskega sklada delavcev.
         Marta Mihelčič

Sergej Pinter
namestnik predsednice

Zakon o motornih vozilih (ZMV-1)          

št. 77, z dne 27. december 2017        

Upravni odbor Stanovanjskega sklada delavcev na področju samostojnega osebnega dela Koper objavlja

•

št. 9, z dne 16. februar 2018              

•

Lorena Franca
predsednica

Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o tujcih
(ZTuj-2-UPB6p)         
št. 10, z dne 21. februar 2018                 
•
Odredba o sprejetju izobraževalnih programov poklicnega
in srednjega strokovnega izobraževanja            
št. 12, z dne 26. februar 2018               
•
Pravilnik o merilih in metodologiji preverjanja izpolnjevanja
osnovnih zahtev malih kurilnih naprav           
št. 14, z dne 2. marec 2018            
•
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem
naročanju (ZJN-3A)            
•
Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke             
•
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
cestninskih cestah in cestnini           
•
Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja
dovoljena masa presega 3.500 kg            
•
Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil            
•
Splošni akt o cestninjenju         
•
Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest           
št. 18, z dne 20. marec 2018          
•
Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo           
št. 20, z dne 27. marec 2018          
•
Sklep o določitvi datuma ponovnega glasovanja na
zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji,
upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške
proge Divača–Koper

L I S T

OBVESTILO
DELAVCEM

Iz vsebine Uradnega lista

U R A D N I

R A Z P I S I

Razpis stanovanjskih posojil za adaptacijo,
gradnjo in nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše
v znesku 20.000,00 EUR

                  

Oglasi POSLOVNE BORZE

             
•
Poljska trgovska družba išče inovativne in ekološke izdelke  notranjih in zunanjih zaključnih materialov (na primer stenske obloge in
druge naravne materiale za »ozadja«) in gradbenih materialov za
distribucijo na poljskem trgu. Podjetje lahko deluje kot distributer ali
komercialni zastopnik na Poljskem.             
Šifra oglasa: BRPL20180125001             
•
Švedska trgovska družba trži in prodaja zdrave prehrambne izdelke.
Podjetje išče proizvajalce suhega sadja in zeliščnih infuzij  (podobno
čaju) ter želi z njimi sklepati sporazume o proizvodnji suhega sadja
in zeliščnih infuzij.            
Šifra oglasa: BRSE20180226001            
•
Poljski proizvajalec naravnih, ekoloških in 100% veganskih izdelkov
za nego kože išče dolgoročno sodelovanje s zanesljivim dobaviteljem kartonskih cevk z ravnimi kapicami. Podjetje zanima  sklepanje
pogodb z zanesljivimi podizvajalci iz tujine.            
Šifra oglasa: BRPL20171205001  
•
Britansko podjetje je razvilo nove kombinacije materialov in tehnik
za proizvodnjo kvalitetnih zaščitnih torb in kovčkov za področja, kot
so različni športi, hobiji in varnostne službe. Podjetje išče tekstilna
podjetja, da bi jim ponudilo tehnologijo, ki je v postopku patentiranja, za izdelavo torb in kovčkov. Iščejo podjetja, ki imajo možnost
šivanja velikih komponent s šivalnimi stroji, ter ponujajo sodelovanje prek licenčnih pogodb ali pogodb o proizvodnji.             
Šifra oglasa: BRUK20180302001         
•
Romunsko podjetje je specializirano za proizvodnjo kovinskih žičnih
izdelkov za gradbeno industrijo. Podjetje išče poslovne partnerje, ki
so sposobni dobavljati potrebne surovine. Sodelovanje bo temeljilo
na sporazumih o proizvodnji.           
Šifra oglasa: BRRO20180227001           
•
Britansko podjetje, ki se ukvarja z veleprodajo šolskih uniform in
športnih oblačil, išče proizvajalce različnih delov šolskih uniform za
dečke in deklice, ki jih uporabljajo otroci in športni igralci. Podjetje
ponuja proizvodne sporazume.                  
Šifra oglasa: BRUK20180315001              

Oglasi TEHNOLOŠKE BORZE
•

Mlado francosko podjetje, specializirano za agroživilstvo, proizvaja
svež in zdrav sok. Da bi okrepili svojo dejavnost, MSP nujno išče
stiskalni stroj za hladno stiskanje (nova generacija hidravlične
stiskalnice ali vijačne stiskalnice). Cilj je izločiti 100 litrov/uro sokov
iz različnih receptov na podlagi mešanice zelišč, zelenjave in sadja.
Podjetje ponuja komercialni sporazum s tehnično podporo proizvajalcem polavtomatske opreme za agroživilstvo.             
Šifra: TRFR20180223001          
•
Mednarodna raziskovalna ustanova s sedežem v Švici išče podjetja, ki lahko proizvedejo hladilne vrtalne cevi do 13,5 metrov z
notranjim premerom od 79,8mm do 137,2mm in zunanjim od 85mm
do 145,2mm. Hladne vrtalne cevi morajo biti precizno obdelane
iz nerjavečega jekla, ki jih bo dobavil raziskovalni laboratorij, in v
okviru proizvodnega dogovora.
Šifra oglasa: TRCH20180314001            
•
Raziskovalna ustanova iz Nemčije, ki se osredotoča na raziskave in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in inženirstva, preiskuje energetsko uporabo kompozitnih plastičnih mas iz naravnih
vlaken (NRC). Zanimajo jih odpadni materiali, ki jih ni več mogoče
reciklirati. Iščejo partnerje med MSP za skupno raziskovanje. Cilj
partnerstva je razviti majhne sisteme za mala in srednja podjetja, ki
izvajajo energetsko predelavo plastike v skladu z zahtevami glede
električne energije.
Šifra oglasa: TRDE20180314001                
•
Špansko podjetje ponuja patentiran prenosni aparat za kavo iz
kapsul v velikosti embalaže za brezalkoholno pijačo. Zato se lahko
uporablja povsod in omogoča pripravo tudi v mikrovalovni pečici.
Tako pripravljena kava ali čaj v isti prenosni posodi ostane vroča več
kot 2 uri. Podjetje ponuja patentni izum proizvodnemu podjetju za
izdelavo po licenčni pogodbi.
Šifra oglasa: TOES20171130002
UP ZRS - Center za sodelovanje z gospodastvom,
Garibaldijeva 18, 6000 Koper

Kontakt - E: sebastjan.rosa@zrs.upr
                 -  T : 05/66 377 87
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ZAKAJ BITI ČLAN

Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper
I ZO B R A Ž E VA N J E
•
•

•
•
•

Brezplačni (ali za simbolično participacijo) strokovni seminarji,
delavnice, tečaji in druga usposabljanja ter predstavitve, ki
jih organizirajo sekcije za posamezne dejavnosti,
Brezplačna (ali za simbolično participacijo) splošna
izobraževanja, seminarji in tečaji (področje davkov, delovnih
razmerij, varstva pri delu in druga področja, ki zadevajo celotno
članstvo)
Organizacija in sofinanciranje strokovnih ekskurzij in obiska
različnih strokovnih sejmov
Sofinanciranje tečajev tujih jezikov
Sofinanciranje računalniškega izobraževanja

BREZPLAČNE POSLOVNE STORIT VE
•
•
•
•
•
•

Pomoč ali popusti pri sestavi raznih vlog in izpolnjevanju
raznih obrazcev
Osnovne informacije pri pripravi na poslovanje v državah EU
Svetovanje in priprava vlog za pridobitev EU potrdila
Svetovanje pri pripravi vloge za pridobitev licence za prevoze v
cestnem prometu
Informacije za prijavo na mojstrski izpit
Pomoč pri organizaciji poslovnih srečanj (najem prostora,
pomoč pri obveščanju, pomoč pri izvedbi

BREZPLAČNE STORIT VE E-VEM
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prijava za vpis s.p. v PRS
Splošni predlog za vpis ustanovitve d.o.o., ki se ustanavljajo z
denarnim vložkom v SRG
Vpis poslovne enota v PRS ali drugega subjekta v SRG
Splošni predlog za vpis sprememb v SRG
Predlog za vpis enostavne spremembe pri d.o.o. oz. za vpis
sprememb samo v PRS
Vpis sprememb podatkov v PRS
Izbris s.p. iz PRS
Prijava (M-1), sprememba (M-3) in odjava (M-2) iz obveznega
socialnega zavarovanja
Prijava in odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in
poklicne bolezni (M12)

PROMOCIJA ČLANOV
•
•
•

Sofinanciranje najema razstavnega prostora za skupinske
nastope članov na različnih sejmih doma in v tujini
Popust pri oglaševanju v glasilu zbornice
Brezplačna promocija članov v prostorih zbornice
(promocijski material, letaki ipd.)

DRUGE UGODNOSTI
•
•
•
•
•
•
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Zagotovljena ugodna obrestna mera za kratkoročna posojila
Organizacija in sofinanciranje športno-rekreacijskih
dejavnosti
Organizacija in sofinanciranje družabnih srečanj
Brezplačna novoletna prireditev za otroke članov-Dedek Mraz
Možnost pridobivanja skupnih ponudb zaradi zagotovitev
ugodnejših cen (razna zavarovanja oziroma druge storitve)
Uporaba poslovnih prostorov na OOZ Koper, ko gre za
izvedbo sestankov, internih izobraževanj in drugih oblik srečanj
znotraj in za namene kolektiva. V primeru izvedbe izobraževanj,
član le teh ne sme zaračunavati.

INFORMIRANJE
•
•
•

Brezplačno glasilo Koprske obrtniške novice
Prejemanje SMS sporočil predvsem kot opomnik pred dogodki
Obveščanje preko elektronske pošte

B R E Z P L AČ N A S V E TO VA N J A
Verbajs d.o.o.
Brezplačno individualno davčno svetovanje zajema:
•
iz področja davčne, postopkovne in statusne zakonodaje
•
pri vodenju poslovnih knjig
•
pri sestavi davčnih bilanc in drugih davčnih poročil
Popust pri izdelavi pisnega davčnega mnenja, pri svetovanju in
vodenju postopka prenosa podjetja s.p. na prevzemno kapitalsko
družbo in popust pri pripravi pisnih odgovorov iz področja davčne in
postopkovne zakonodaje
Odvetniška pisarna Starman
Brezplačno individualno pravno svetovanje zajema:
•
dajanje vseh vrst ustnih pravnih nasvetov

DRUGI PONUDNIKI UGODNOSTI ZA ČLANE
Zavod za varstvo pri delu Koper, d.o.o.
Brezplačno svetovanje iz področja varnosti in zdravja pri delu ter
varstvo pred požarom zajema:
•
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 dela zmožnosti na
ZPIZ,…)
•
zahteve Zakona o varstvu pred požarom in podzakonskih
predpisov
Popust za izvedbo seminarjev in preizkusov znanja iz varnosti in
zdravja pri delu in varstva pred požarom, pri izdelavi izjave o varnosti
z oceno tveganja, pri pregledu delovne opreme (strojev) in izdaji
poročil, pri ekoloških meritvah (osvetljenost, hrup, temperatura), pri
usposabljanja za viličariste, strojnike TGM.
Varteg, Marko Grosek s.p.
•
20 % popust za izvajanje storitev na področju zagotavljanja
varstva pri delu in pri izvajanju ukrepov varstva pred
požarom
Dispanzer medicine dela, prometa in športa Izola
•
15 % popust na zdravstvene storitve
Zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d., P.E. Koper
•
Ponudba osebnih zavarovanj za člane, zaposlene pri članih in
družinske člane vsebuje nezgodno zavarovanje, dopolnilno
zdravstveno zavarovanje, novo zavarovanje prehodne oskrbe ter
zavarovanje za težke bolezni in operacije
UP ZRS, Center za sodelovanje z gospodarstvom
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

