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Slavko Vižintin
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Tatjana Ivančič

Telefon: 05/61 390 00 - fax: 05/62 719 17
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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

Nežna, s svetlo sivino prevlečena jutra, sramežljivi sončni vzhodi,
vse prepojeno z osvežilno roso. Brezvetrje, le tu pa tam kakšen
piš vetriča, ki je pomagal kakšnemu lističu, da je v elegantnih
lokih pripotoval na tla, kjer pa jih je nekaj skupaj, lepo porumenelih, naslednji vetrc, ki se je pritihotapil izza vogala, zavrtel v
barviti ples. In kakšen tak kolobar je po tlaku zašumel tudi pod
našimi nogami in se porazgubil na drugi strani prijetnega slovaškega drevoreda.

Koprske obrtniške novice

Elide Laginja

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

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

Andreja Kozlovič

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

Z organizacijo izletov je naša zbornica vedno imela srečo, ampak tokrat je vreme zares izstopalo. Kar lep del naše odprave je,
če lahko tako rečem, že v jesenskih letih, in vodič je imel velike
težave, da je trop držal skupaj in jih poganjal naprej. Večina se  
je pomikala počasi, skoraj zasanjano, se nastavljala sončnim žarkom, uživala v prostosti in brezskrbnosti. Prepričan sem, da je
sicer prizadeven vodič marsikaj od že pripravljenega predavanja
skrajšal ali izpustil.

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

•

Dunja Verbajs

Davčno svetovanje
Verbajs d.o.o.

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

Člani OOZ Koper imajo tudi naslednje popuste

  

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

P R AV O
Brezplačno pravno svetovanje - Odvetniška pisarna Starman/Velkavrh, Kolodvorska 1, 6000 Koper

Janez Starman

odvetnik
Odvetniška pisarna
Starman/Velkavrh

•
•
•

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

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

IZTERJAVA TERJATEV
Brezplačno svetovanje

•

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

•
•
•

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

Svetovanje zajema

Ljubljanska cesta 3,
6000 Koper

I N F O R M A C I J E

O Z S

Prijava na spletni portal OZS

Na portal www.ozs.si se prijavite z uporabniškim imenom: t.j. s številko vaše kartice Mozaik podjetnih in geslom.
Če gesla ne najdete posredujte zahtevek preko e-pošte na registracija@ozs.si.

Svetovalni center OZS - T: 01/5830 810 - F: 01/5830 583 - E: svetovanje@ozs.si - spletna stran: www.ozs.si

VA R S T V O
Zavod za varstvo pri delu
Koper, d.d.

Ankaranska cesta 5 c,
6000 Koper
(v prostorih Sintal Obala d.o.o.)

Urnik za stranke:

od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure
ali na telefon  05/63 090 35

P R I

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

•
•
•

Ul. oktobrske revolucije 11,
6210 Izola

Storitve za člane OOZ Koper z 20 % popustom

Kontakti:

Čevljarska 37, 6000 Koper

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

S T O R I T V E

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

Zdravstvene preglede bo opravljala Nada Janjatović, dr. med. spec.         
Za naročitev in sprejem pokličite sestre na tel.: 05/66 350 10 ali zdravnico na tel.: 05/66 350 11 in sicer od 7. do 8.30 ure.
Zdravnica bo opravljala preglede v dopoldanskih urah od ponedeljka do petka.
•
S seboj prinesete zdravstveno kartico, člansko izkaznico zbornice Mozaik podjetnih, napotnico (obr. 8.204 ali obr.
8.205 ) in očala  v primeru, da jih uporabljate. Bodite tešči!

•

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

   

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

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

D E L U

E U ,

PAT E N T I

I N

B L A G O V N E

Center nudi članom OOZ Koper brezplačno svetovanje in pomoč:    

•

•
•
•
•
•

Z N A M K E

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

Občudovanja
vredne mizarske
mojstrovine

Pa tudi Slovaška in Slovaki delujejo nekako jesensko umirjeno,
celo sprijaznjeno, bi rekel. V treh dneh nismo slišali kakšnega
neobrzdanega smeha ali celo krohota, kakor tudi ne kakšnega, čeprav tišjega prepira.
Nekdo je omenil, da je to
posledica sovjetskega vpliva, ampak ne verjamem,
celotna njihova zgodovina
priča o izogibanju težavam
in nesporazumom. Mogoče
to velja bolj za nižinski, jugozahodni del države, kjer smo se potepali, torej
okrog Bratislave, Trnave, še najvišje smo bili prvi dan, prespali smo v Trenčinu. Vas, člane ne bom obremenjeval z zgodovinskimi podatki, nekaj pa
je zanimivo, razhod s Čehi, se je leta 1993 zgodil mirno in elegantno, in ste
vedeli, da je po zadnjih raziskavah Slovaška na drugem mestu, kot država z najmanjšimi družbenimi in socialnimi razlikami, na prvem je Islandija.
Seveda Slovaška nima s sosedi in EU nobenih sporov. Slovaki so, navkljub
močni in obremenjujoči industriji, na prvem mestu v projektu Natura
2000, na drugem je Slovenija, naša dežela. So pa v primerjavi z nami pri
koriščenju EU sredstev pri tej isti Naturi oni na drugem mestu, mi pa šele
tam okrog petnajstega. Čudno, mogoče ne spravimo skupaj kakšnega
strokovnega, z izračuni podprtega elaborata? Pa še kaj bi se našlo. S Slavkom, predsednikom zbornice sva
se strinjala, da naša Slovenija že kar zaostaja, tudi v primerjavi z, v ne tako oddaljeni preteklosti, takrat manj
uspešnimi srednjeevropskimi sorodniki.

Ne moti delavca pri
dnevnem počitku

Obrtniške zanimivosti smo lahko občudovali v velikem gradu v Bojnicah,  predvsem mizarjem je lahko žal, da
niso bili zraven, saj vsa tista lesena dela zadoščajo za en lep, zelo debel fascikel načrtov za več generacij. Zanimiva je tudi izdelava fasad po Slovaškem , kamna je
zelo malo, domači mojstri so pa mnogokrat zelo uspešno ponaredili kamnito izdelavo, na kar so naši gradbeni obrtniki opozorili tudi vodiča,
ki kar ni mogel verjeti, da marsikateri del fasad v resnici ni kamnit.
Prespali smo v dveh, zelo urejenih hotelih, zajtrki so bili razkošni. Zadnji dan, v nedeljo, smo kosili v znani bratislavski restavraciji z oznako skupine « Naj restavracija v EU«, ampak
njihova hrana  se z našo slovensko in na splošno  mediteransko, nikakor ne more primerjati. No, omeniti jo potrebno tudi zelo poceni pivo, prevladuje češko, ponujajo
pa tudi slovaška in nekatera so bila zelo prepričljiva.
Za konec. Obrtniki smo v večini zelo delovni ljudje.
Skupen izlet služi tudi kot majhen alibi, da se lahko, vse
preredko, tudi mi kdaj kam potepamo in pozabimo na
večkrat napet vsakdan. In niti ni pomembno kam. Kot je
lepo zapisal pokojni alpinist Nejc: » Pot je cilj«.
				

Božo Stražar
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V sklopu projekta Za dialog Območna obrtno-podjetniška
zbornica Koper organizira brezplačno delavnico Identiteta
podjetnika-moč vodenja

v sredo 8. novembra 2017, ob 15. uri
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Voditi podjetje, še posebej kadre je velik izziv podjetnikov in
obrtnikov. Podjetnik je vedno kot oseba vpet v poslovanje in
kot oseba s svojo identiteto odloča in vpliva na razvoj podjetja
in odnose z in med zaposlenimi. Toda ali se vsak podjetnik
zaveda kako njegova identiteta vpliva na vodenje?
Odgovor boste dobili na delavnici.

Vsebina delavnice             

•
•

predstavitev razvoja identitete podjetnika, kaj vse nanjo
vpliva in kako jo nad-graditi v odličen stil vodenja podjetja                 
izvajanje praktičnih vaj, kjer podjetnik odkriva in posodablja
svoj vodstveni jaz in načine vodenja.            
Kadri zaupajo vodji, ki daje prednost in poudarek
človeški podobi - to pomeni, da je vodja drzen
in pogumen v odločanju za človekovo-kadrovo
dobrobit. To je tisti resnični voditelj; vodja, ki mu
je mar, ki vé kaj počne in kam vodi podjetje, še
posebej pa vé kam in kako usmerjati in voditi
kader do uspeha.

kadrov v značaju in medsebojnosti, ter krepostnem
voditeljstvu in poslovnem dialogu. Zaradi spoznanja, da
je v družbi malo kreposti, trdnih in pokončnih značajev in da
je v odnosih premalo iskrenosti in medsebojne povezanosti,
kar se še posebej odraža v poslovnem svetu, kjer za ceno
slabe komunikacije, neodločnosti, skorumpiranosti in
nedovršene identitete propadajo podjetja kot posamezniki
in njihove družine,  so strokovnjaki združeni v projektu Za
dialog snovali produkte in smernice, ki vodijo v rešitev
problema, v poslovni uspeh, značaj s hrbtenico, dovršeno
komunikacijo in zdrave povezovalne medsebojne
odnose.

Brezplačno izobraževanje Uporaba strojne
opreme (3D tiskalnik, CNC rezkar . . .)
Poslovno sodelovanje, Dean Starc s.p., Šolski center Nova Gorica
in Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper vabi člane,
ki opravljajo steklarsko, lesarsko in kovinarsko dejavnost na
brezplačno izobraževanje s področja rabe strojne opreme (3D
tiskalnik, CNC rezkar...),

Trajanje delavnice
Dve polni uri.

v torek 14. novembra 2017, ob 9. uri,
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper

Prijave

Program             

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

torek, 7. november 2017

Število udeležencev je omejeno na 20.
Udeležba je brezplačna. Na dogodek lahko povabite tudi
vašega poslovnega parterja ali drugo osebo za katero veste,
da ji bo vsebina delavnice koristila.

Predavateljica

Kaja Kosec, MAS, MA, je iniciatorka projekta
Za dialog in v njem vodi izobraževalne
programe. Za dialog je start-up projekt
usposabljanja posameznikov, vodstev in

Otroška predstava in prihod Dedka Mraza
P R I R E D I T E V

VABILO

Otroke članov in otroke zaposlenih pri članih bo
Dedek Mraz obiskal

v ponedeljek, 18. decembra 2017
v zeleni dvorani Obrtniškega
doma, Staničev trg 1, Koper

  9.00 - Sprejem udeležencev - predstavnik OOZ Koper
   9.15 - Uvod v seminar in predstavitev predavatelja - Dean Starc
  9.30 - Hitro prototipiranje - Anže Rezelj
  9.45 - Teoretični in praktični prikaz dela 3D tiskalnika - Anže Rezelj
12.00 -  Odmor za kosilo
13.00 - Predstavitev predavatelja - Dean Starc
13.05 - CNC, stroj Pick/Plac - Andrej Kavrečič
14.30 - Predstavitev predavatelja - Dean Starc
14.35 - CNC rezkar in laserski rezalnik - Janko Pečnik
15.05 - Vabilo k izpolnitvi spletnih anket - Dean Starc
15.30 - Prikaz dela na CNC v Dag d.o.o. Koper -Andrej Kavrečič
15.55 - Zahvala udeležencem - Dean Starc

VABILO

A K T U A L N O

A K T U A L N O

Brezplačna delavnica
Identiteta podjetnika - moč vodenja

Andrej Kavrečič je diplomirani inženir računalništva in
informatike. Je strokovnjak za delo s CNC stroji. Zaposlen je v
podjetju Dag - podjetje za Kovinoplastiko in inženiring d.o.o.
Koper, kjer opravlja delo operaterja CNC WaterJet centra,
nastavljalca strojev za brizganje plastike – termpolastov,
vzdrževanje CNC strojev (popravilo elektro sklopov), izvaja
meritve s pomočjo dotičnega stroja (COORD3) ter s pomočjo
optike (OGP). Vodi naročila za brizgalnico znotraj podjetja…
Janko Pečnik je direktor podjetja Pegrarez trgovina
in gradbeništvo d.o.o. Izola, katerega uspešno vodi od
leta 1994. Po izobrazbi je strojni tehnik. Je strokovnjak s
področja Autodeska. Uporablja programe Acad R12 – Acad
2007, Draftsight, dwg in dxf format. Dela tudi s programi
GRcam (program za graviranje na gravirnem stroju), Pn4000
(program za delo z laserjem) in Pvgnon (program za delo z
vodnim curkom).

Kje bodo potekali posamezni deli izobraževanja?
Kot izhaja iz programa, bo teoretični del izobraževanja
potekal na sedežu OOZ Koper, praktični del pa v Kampelu,
v podjetju DAG d.o.o. Koper, kjer bo strokovnjak prikazal
delo na stroju.

Predavatelji

Brezplačen prevoz

mag. Anže Rezelj je zaposlen v Univerzi v Ljubljani, Fakulteta
za računalništvo in informatiko, v laboratoriju ViCoS, kjer se
pretežno ukvarja z roboti. V to sodi pisanje programov za
navigiranje robotov na podlagi senzorjev in kamer (ROS, OpenCV.
. .). Izdeluje tudi namensko elektroniko za uporabo pri robotih
(baterijski kompleti, napajanje. . .) pri čemer izdeluje tudi ustrezna
ohišja (3D modeliranje in tiskanje s 3D tiskalnikom). Izdelal je tudi
manjši robotski manipulator (robotska roka; ponovno izdelal
vezje elektronike in 3D model), ki jih uporablja fakulteta na vajah
in raznih promocijskih dogodkih. Je strokovnjak s področja
hitrega prototipiranja.

Izvajalec nudi udeležencem izobraževanja brezplačen
avtobusni prevoz na relaciji Piran-Izola-Koper-Kampel in
nazaj. Kolikor ste zainteresirani za avtobusni prevoz to ob
prijavi sporočite.

Prijave

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

Rok prijave

petek, 10. november 2017

Kolikor še niste prijavili svojih otrok na
obdaritev, vas vabimo, da to storite najkasneje
do srede, 15. novembra 2017.
Prijavnica je objavljena v oktobrski številki Koprskih
obrtniških novic, lahko jo tudi zaprosite po telefonu
05/61 390 13 ali 041/725 125 oziroma po e-pošti:
andreja.kozlovic@ozs.si.
Stroške prireditve krije zbornica, darilo v vrednosti
18.00 EUR (DDV vključen) pa plačate sami.

SEZNAM
DEDKA
MRAZA

Prijavljeni otroci bodo vabilo
prejeli po pošti teden dni
pred dogodkom.
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Inštitut za računovodstvo iz Brezovice pri
Ljubljani v sodelovanju z Območno obrtnopodjetniško zbornico Koper vas vabi na
brezplačni posvet Kako ob prodaji podjetja
iztržiti največ?

v sredo 15. novembra 2017, ob 10. uri
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Ne zamudite priložnosti izvedeti več o pripravi podjetja na
prodajo in možnostih za iskanje investitorjev.

Vsebina posveta           

•
•
•

želite prodati svoje podjetje ali le njegov del ali
razmišljate o prenosu na svoje naslednike?
iščete strateškega partnerja, financiranje, možnost
širitve?
razmišljate o prevzemu že obstoječega podjetja,
družbe ali podjetja s.p.        

•
•
•

kako najti vire za nakup obstoječega podjetja?         
kako najti potencialnega kupca ali investitorja?         
kakšna so pravnoposlovna tveganja?
ob 10.45 uri           
•
pavza 30 min, ki jo lahko izkoristite tudi za individualne
konzultacije in pogovor s prisotnimi  strokovnjaki.         
ob 11.15 - 2. del       
•
ali pri prodaji lahko postavljamo dodatne pogoje glede
delovanja, načina izplačila, in drugo?          
•
kako se izplača kupnina?          
•
katera dokumentacija je potrebna?         
•
ali po prodaji še lahko ostanemo v podjetju, na primer
kot svetovalec ali zaposleni?                  
•
kakšne so davčne posledice in kako lahko zmanjšamo
davčne obveznosti?         
Po koncu posveta bodo prisotni strokovnjaki na voljo za
nadaljnji pogovor in individualne konzultacije.

Predavatelji

Dve polni uri - do 12. ure.

Na vsa vaša vprašanja bodo odgovorili pravni, finančni in
davčni strokovnjaki:        
•
Matjaž Plausteiner, univ. dipl. pravnik, z več kot
30-letnimi izkušnjami na področju svetovanja pri
nakupu in prodaji malih in srednje velikih podjetij,
sovlaganj in franšizinga.         
•
Blaž Šlemic, magister poslovnih ved, z
dolgoletnimi izkušnjami na področju podjetniških
financ, projektnega financiranja, finančnih analiz,
investicijskega bančništva, poslovno-finančnega
prestrukturiranja in z izkušnjami na pozicijah
direktorja podružnice tuje banke.         
•
Nina Orehek Ručigaj, univ. dipl. pravnica z
opravljenim pravniškim državnim izpitom, pravna
in davčna svetovalka pri družbi UNIJA d.o.o., z
dolgoletnimi izkušnjami na področju prodaje podjetij.

Na posvetu boste pridobili naslednje informacije

Prijave

Pravočasno načrtovanje prenosa podjetja omogoča močno
pogajalsko izhodišče za najboljšo vrednost vašega podjetja.
Vključuje uskladitev računovodskih izkazov podjetja, zavarovanje
premoženja in ureditev pravno-poslovnih razmerij.
V Inštitutu za računovodstvo se zavedajo pomena odločitve o
prenosu podjetja, zato nudijo pomoč pri pripravi na prodajo
podjetja, poiščejo najboljšega kupca in vas pripeljejo vse do
končnega podpisa pri notarju.
Z močno prisotnostjo v kar 14 drugih državah ima družba Unija
d.o.o. dostop do najširšega kroga potencialnih investitorjev, zato
bodo za vas zagotovo našli pravega.

Trajanje delavnice

ob 10.00 uri - 1. del          
•
prodaja podjetja ali drug izstop?           
•
prenos na družinske člane ali iskanje zunanjega kupca?               
katera oblika prenosa podjetja je najbolj učinkovita
(prodaja, podaritev, statusno preoblikovanje)?           
•
kako določimo vrednost podjetja? Ali potrebujemo cenilca?           
kako lahko še povečamo vrednost podjetja?                   
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VABILO

  

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

VABILO
Predavanje in pohod Minjera - rudarska
dediščina v podnožju Sovinjaka ob Mirni na Buzeštini
Člane OOZ Koper in ostale interesente vabimo na

predavanje

- Minjera, rudarska in predelovalna dejavnost v podnožju
Sovinjaka ob Mirni na Buzeštini
v torek 14. novembra 2017, ob 18. uri
v zeleni dvorani Obrtniškega doma, Staničev trg 1, Koper

A K T U A L N O

A K T U A L N O

Brezplačni posvet Kako ob prodaji
podjetja iztržiti največ

Minjera je  historično področje pod vasjo Sovinjak ob Mirni na Buzeštini, kjer se je od leta 1784 izkopaval boksit po zaslugi
beneškega oficirja Pietra Turinija ter koprskega podjetnika Girolama Mannija. Ruda iz katerega se je izdeloval aluminij se je tu
predelovala še preden jo je Pierre Berthier 'odkril' leta 1821 v Les Baux-de-Provence, od koder tudi ime minerala. Rudarska dejavnost
na področju Minjere pa sega v 16. stoletje. V neposredni bližini se nahaja fevdalni kaštel Pietrapelosa iz 10. stoletja , ki je bil več
stoletij v lasti koprske plemiške družine Gravisi.

Predavatelj
Matija Nežić, inženir, strokovnjak za gradbeništvo, strokovni sodelavec na Občini Buzet in avtor monografije Minjera.
Člane OOZ Koper in ostale interesente vabimo tudi na

pohod - vodeni ogled ostankov Minjere in kaštela Pietrapelosa

v soboto 18. novembra 2017, ob 11. uri
zbirno mesto bo pri odcepu za Sovinjak na cesti Buzet-Ponte Porton
Program pohoda
Ogledali si  bomo  ostanke rudnika in kompleksa proizvodnje ter kaštel Pietrapelosa s predstavitvijo rezultatov najnovejših
raziskav in odkritij.
Glede na bližino kraja in nedostopnosti za avtobuse, organiziranega prevoza ni in je ta v vaši režiji. Organizirano bo kosilo. Stroške
kosila poravnate na kraju. Povratek proti domu bo po kosilu, predvidoma okrog 16. ure.

Vodji pohoda
Matija Nežić, inženir, nam bo v naravi pokazal ostanke rudnika in kompleksa proizvodnje Minjera in
Nataša Nefat; umetnostna zgodovinarka in konservatorka na Konservatorijskem oddelku  hrvaškega Ministrstva za kulturo v Puli,
večletna strokovna voditeljica obnove kaštela Pietrapelosa, ki nam bo predstavila rezultate najnovejših raziskav in pri ogledu
pripovedovala o nastanku in zgodovini kaštela.

Prijave
Prijavite se osebno na predavanju 14. novembra 2017. Kolikor se predavanja ne boste udeležili, boste pa šli na pohod in naročate
kosilo, le-to sporočite na telefon društva Histria 041/575 054, e-naslov:  histria@histriaweb.eu. Kontaktna oseba je Dean Krmac.

Organizator
Dogodek organizira Humanistično društvo Histria iz Kopra.
Predavanje in vodeni ogled Minjere in kaštela Pietrapelosa je za vse udeležence brezplačen.

Rok prijave

ponedeljek, 13. november 2017.
Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo!

				

Vabljeni!
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Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper, v sodelovanju
z OOZ Izola in OOZ Piran organizira seminar Inventura 2017 in
aktualne zakonodajne davčne spremembe   

v torek 21. novembra 2017, ob 9. uri
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Odgovorne osebe za zaloge pri gospodarskih družbah ter
samostojnih podjetnikih vabimo na aktualen seminar Inventura
2017. Pregledali bomo aktualno zakonodajo s področja popisa,
razknjižili popisne razlike in od popisnih razlik, če bo to seveda
potrebno, obračunali davek na dodano vrednost.

Vsebina seminarja                    

•
•
•

•
•

popis v povezavi s SRS in ZGD                        
čas in izvedba popisa                   
popis ter knjiženje in (ne) obračun DDV glede na vrsto
sredstva / obveznosti :
- material
- polproizvodi in nedokončana proizvodnja
- proizvodi  
- blago
- drobni inventar
- osnovna sredstva
- obveznosti in terjatve  
- sredstva na računih…               
optimizacija bilance do konca poslovnega leta (vprašanja in
odgovori)
spremembe davčne zakonodaje veljavne s 1. januarjem
2018                  

Komu je namenjen seminar?

Seminar je namenjen direktorjem podjetij, samostojnim
podjetnikom, vodjem računovodskih služb, vodjem
računovodskih servisov, računovodjem in drugim.

VABILO
Predavateljica

OOZ Koper organizira seminar (Ne)finančno nagrajevanje - učinkovito
motiviranje zaposlenih

Tadeja Bučar,
univ. dipl. ekon,
revizorka Slovenskega
inštituta za
revizijo, ima več
kot 25 delovnih
izkušenj s področja
računovodstva in
davčnega svetovanja,
pri čemer je glavnino
delovnih izkušenj
pridobivala v revizijski
hiši KPMG Slovenija d.o.o. in finančni instituciji.  

v sredo 22. november 2017, ob 9. uri
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
      (Ne)denarno nagrajevanje je tisti sprožilec, ki povzroči večjo motiviranost in zadovoljstvo, predvsem pa večjo učinkovitost zaposlenih. Vedno
znova raziskave kažejo, da denar ni edini motivator, pomembno je tudi,
da se upoštevajo zakonitosti človeške narave. Zato je zmotno prepričanje,
da če ni denarja, ni možnosti za doseganje višjih poslovnih rezultatov.
Vodje in tisti, ki kadre razvijate, imate veliko vzvodov, s pomočjo katerih
lahko premikate še tako zahtevnega zaposlenega. Pri tem finančna sredstva niso pomembna. Izkušnje kažejo, da vodje lažje vodijo zaposlene, če
si pri tem pomagajo z metodami nedenarnega nagrajevanja.

Program

Čas trajanja

   

Na praktični delavnici, ki vam bo osvetlila in olajšala vaše lastno
delo, in omogočila višjo zavzetost zaposlenih, boste izvedeli:                            
•
Na kaj vse vpliva nefinančno nagrajevanje - Kako z nefinančnim
nagrajevanjem spodbujati samostojnost, samoiniciativnost - Kako
doseči, da bo učinkovitost zaposlenih višja s tovrstnimi nagradami
- Kaj motivira starejšo, kaj mlajšo generacijo - Kaj višje in kaj nižje
izobražene zaposlene - Upoštevanje osebnostih lastnosti in
interesov pri nagrajevanju  - Kako določiti kriterije za nefinančno
nagrajevanje - Kako izvesti promocijo nefinančnega nagrajevanja
-  Kako motivirati zaposlene, da si bodo take nagrade zaslužili               
Faze vpeljave nedenarnega nagrajevanja:                            
•
Definiranje nagrad (najpreprostejši načini, najcenejši načini)
Identificiranje ciljev - Določanje merljivih kriterijev za doseganje
nagrad  -Kako izvesti podeljevanje in nagrajevanje                   
Veliko koristnih informacij bo tudi na teme:             
•
Kako racionalizirati stroške dela, kje vse se skrivajo prihranki - Kaj
je kadrovski kontroling in kako lahko za zmanjšanje teh stroškov
poskrbita vodja in HRM služba - Kako razvijati kadre s pomočjo
EU sredstev-odprti in najavljeni razpisi (za razvijanje kadrov in
razvijanje dejavnosti, produktov, storitev).                   
Dodana vrednost delavnice:            
•
Bogata predstavitev konkretnih primerov nedenarnega
nagrajevanja.        

3 šolske ure s 15-minutnim odmorom.

Cena
Člani OOZ Koper  s poravnano članarino plačate participacijo
v višini 10,00 EUR (DDV vključen). Za zunanje udeležence je
cena 40,00 EUR (DDV vključen).

Plačilo
Ob prijavi na TRR OOZ št. 10100 00351 70352, namen »seminar
inventura«, koda namena: OTHR, sklic: 99.

Prijave
Prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000
Koper ali na fax: 05/6271 917 ali na e-naslov:
andreja.kozlovic@ozs.si

Rok prijave
petek, 17. november 2017
oziroma do zasedbe prostih mest.

Davčni zavezanec             

                  DA                            NE

Član zbornice                       

Obseg usposabljanja

7 šolskih ur

Cena

-ob prijavi 15 oseb je cena 74,00 EUR (DDV vključen), za člane OOZ
Koper s poravnano članarino je cena 24,00 EUR (DDV vključen)
-ob prijavi 10 oseb je cena 111,00 EUR (DDV vključen), za člane OOZ
Koper  s poravnano  članarino je cena 61,00 EUR (DDV vključen),
Znesek bomo glede na število udeležencev poračunali. V primeru, da
bo manj kot deset  prijavljenih, OOZ Koper dogodka ne bo izvedla.

Plačilo

Ob prijavi na TRR OOZ št. 1010 0003 51703 52, namen »nefinančno
nagrajevanje «, koda namena: OTHR, sklic: 99.

Prijave

Prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali
na fax: 05/6271 917 ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si.

Rok prijave

Davčni zavezanec             

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

                  DA                            NE

ID za DDV

Član zbornice                       

                  DA                            NE

                  DA                            NE

Ime in priimek udeleženca
Št. kartice Mozaik

Št. kartice Mozaik

GSM telefon

E-naslov

E-naslov
Datum, podpis in žig

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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Nives Fortunat Šircelj,
univ. dipl. psih. Kot odgovorna za kadrovsko,
pravno in splošno področje je delala v Semenarni Ljubljana, Alpini,
Steklarni Rogaška. Sodelovala pri spreminjanju
razne delovnopravne
zakonodaje, spreminjanju poklicnih standardov.
Članica Društva za
kadrovsko dejavnost in
Združenja nadzornikov
Slovenije. Izobraževala s pomočjo EU sredstev in to področje zelo
dobro pozna tudi danes, prav tako delovanje državne uprave. Sedaj
je zaposlena kot svetovalka na Javnem skladu RS za razvoj kadrov
in štipendije. Piše, svetuje in predava predvsem iz področja razvoja
kadrov in delovnopravnega področja.

Naslov

Ime in priimek udeleženca

Plačano, dne

Predavateljica

Prijavnica za seminar NE)FINANČNO NAGRAJEVANJE - UČINKOVITO MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH
- 22. november 2017

ID za DDV
Naslov

GSM telefon

VABILO

ponedeljek 20. november 2017

Prijavnica za seminar INVENTURA 2017 IN AKTUALNE ZAKONODAJNE DAVČNE SPREMEMBE
- 21. november 2017
Naziv firme (s.p., d.o.o. , . . .)

Seminar (Ne)finančno nagrajevanje
- učinkovito motiviranje zaposlenih

A K T U A L N O

A K T U A L N O

Seminar Inventura 2017
in aktualne zakonodajne davčne spremembe

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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V okviru projekta Usposabljanje mentorjev  Območna obrtnopodjetniška zbornica Koper v sodelovanju s Šolskim centrom
Nova Gorica organizira 3-dnevno usposabljanje delavcev, ki kot
mentorji sodelujejo pri usposabljanju dijakov na praktičnem
usposabljanju z delom (PUD), oziroma študentov na praktičnem
izobraževanju (PRI).
Usposabljanje mentorjev je sklop treh delavnic, ki bodo
potekale v naslednjih terminih:

- v sredo, 29. novembra 2017, od 8.15 do 15. ure
- v četrtek, 30. novembra2017, od 13. do 20.25 ure
- v sredo, 6. decembra 2017, od 8.15 do 14.30 ure
v zeleni dvorani Obrtniškega doma,
Staničev trg 1, Koper
Cilji usposabljanja
     Splošni cilj programa je usposobiti udeležence za izvajanje
mentorstva dijakom in študentom, na določenem strokovnem
področju, s poudarkom umestitve pedagoške in izobraževalne
dimenzije v gospodarsko okolje.
     V okviru usposabljanja udeleženec pridobi kompetence
učinkovitega pedagoško-andragoškega dela z udeleženci
različne starosti na področju praktičnega usposabljanja z delom
in praktičnega izobraževanja.
     Udeleženci  se usposobijo za izvajanje poučevanja in uvajanja
mladih, ki prihajajo iz šol v delo ter sodelavcev, ki se prvič uvajajo
v delo.

Spoznali in osvojili boste              

•

značilnosti izobraževalnega sistema, s poudarkom na vseh
ravneh poklicnega in strokovnega izobraževanja             

•
•
•

postopke načrtovanja, izvajanja in poučevanja v
delovnem procesu ter orodja za učinkovito načrtovanje
in spremljanje učnik dosežkov                   
veščine uspešne medsebojne komunikacije in
motivacijskih pristopov v delovnem okolju                 
vlogo mentorja ter praktičen primer uvajanja
mentorstva v podjetje                  

Pogoji za vključitev v program so               

•
•

za mentorje praktičnega usposabljanja z delom (mentor
dijakom) najmanj končana srednja poklicna (3 letna)
ali srednja strokovna šola (4 letna)               
za mentorje praktičnega izobraževanja (mentor
študentom) najmanj končana višja šola.                 

Po končanem programu (tretji dan usposabljanja) kandidat
izdela in zagovarja seminarsko nalogo. Kandidat, ki bo
uspešno opravil usposabljanje po programu, pridobi naziv
mentor praktičnega usposabljanja z delom (Mentor PUD)
oziroma mentor praktičnega izobraževanja (Mentor PRI)
in potrdilo o pridobljeni usposobljenosti.
Za vse udeležence je udeležba brezplačna.

Prijave
Na telefon OOZ Koper št. 05/61 390 13 ali 041/725 125
oziroma na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si .
Ob prijavi je potrebno izpolniti dva obrazca, in sicer: prijavo na
usposabljanje in izjavo delodajalca o izpolnjevanju pogojev, ki
vam bosta posredovana ob prijavi.

Rok prijave
petek, 24. november 2017

Skromna udeležba na srečanju DUPOS

A K T U A L N O

VABILO

Ena temeljnih nalog Društva upokojenih
obrtnikov Slovenije (DUPOS)  je združevanje upokojenih obrtnikov in drugih, z
namenom uresničevanja skupnih interesov. V lanskem letu je k povečanju števila članov DUPOS prispevalo  tudi  14
oseb, predvsem upokojenih obrtnikov,
iz območja OOZ Koper.   
Predsednik OOZ Koper, Slavko Vižintin,
ki je tudi član DUPOS, je dne  26. oktobra 2017 člane povabil na srečanje. Udeležba je bila skromna, saj so se srečanja
udeležili le trije člani DUPOS.
Predsednik Nadzornega odbora DUPOS  
Anton Miro Može je povedal, da je
društvo pred kratkim za člane organiziralo izlet v Benetke  in ogled vojaškega
muzeja v Pivki. Na oba dogodka sta
potovala polna avtobusa. Koprska članica DUPOS  je bila mnenja,  da bi moralo

društvo bolje vključiti vse  člane v aktivnosti, ki jih organizira, saj ima občutek,
da delovanje društva gravitira na Novo
Gorico.
Predsednik uprave Sklada obrtnikov in
podjetnikov – SOP, mag. Bojan Jean
je povedal, da ima  sklad trenutno več

kot 19.000 članov in prek 200 mio EUR
sredstev. Letno izplača za 9,8 mio EUR
pokojnin. Pohvalil se je tudi s tem, da
je SOP, katerega upravljajo zavarovanci
sami, zelo uspešen pri pridobivanju
novih članov oziroma zavarovancev in
da ves čas svojega obstoja dosega nadpovprečno donosnost.

SEKCIJA FRIZERJEV

VABILO

Strokovno srečanje
frizerjev z Alan Austin-Smithom
Sekcija frizerjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenje vabi
na strokovno srečanje frizerjev z Alan Austin-Smithom,

v nedeljo, 19. november 2017, ob 8.30 uri,
v Hotelu MONS oziroma Four Points by
Sheraton, dvorana Plečnik 1-2,
Pot za Brdom 4 v Ljubljani.
Na strokovnem srečanju bo predstavljeno kaj najpogosteje
gledajo inšpektorji s področja varnosti in zdravja pri
delu. Alan Austin-Smith,1 priznani strokovnjak iz Velike
Britanije bo govoril o strankah in lojalnosti zaposlenih do

podjetja. Srečanje se bo zaključilo s praktičnim Look & Learn
seminarjem spenjanja las, ki ga bo izvedla ASKA by Mič Styling
Academy.

S E K C I J E

A K T U A L N O

Brezplačna delavnica
Usposabljanje mentorjev

Prijave
Prijavite se lahko:
- na Obrtni-podjetniški zbornici Slovenije - preko spletne
prijavnice objavljene med dogodki na spletni strani OZS
- ali pa pokličite na Območno obrtno-podjetniško zbornico  
Koper Andrejo Kozlovič, tel. 05/61 390 13 ali 041/725 125.

Rok za prijavo
petek 10. november 2017
oziroma do zasedbe prostih mest.

Kotizacija
Za člane Sekcije frizerjev pri OZS s poravnano članarino
je kotizacija 20,00 EUR (22 % DDV vključen), za ostale
udeležence je cena 61,00 evrov (22 % DDV vključen).

Plačilo kotizacije

Štiri-posteljni apartma v Aparthotelu Rosa v Termah Olimie

OOZ Ljubljana Bežigrad ima še nekaj prostih terminov za najem  štiri-posteljnega
apartmaja v Aparthotelu Rosa, v Termah Olimia, Podčetrtek, v novembru,
decembru in januarju. Cena tedenskega najema (od sobote do sobote) je 262,80
EUR. V ceno so vključene štiri tedenske karte za kopanje v bazenih.
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Rezervacije

Za rezervacijo pokličite  na telefon
01/5349 368 ali pišite na e-naslov:
magdalena.kravos@ozs.si

Kotizacijo za udeležbo na posvetu plačate ob prijavi na
transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije:
NLB d.d., Ljubljana,  št.: SI 56 0201 3025 3606 416,
namen: za posvet frizerjev, sklic 00 200027
Potrdilo o plačilu pošljete pred srečanjem na e-naslov:
vlasta.markoja@ozs.si
ali po faksu 01/50 543 73
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Svet fotografije prinaša izjemno veliko hitrih sprememb in potrebno je nenehno slediti trendom.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije zato vabi na strokovno srečanje fotografov

      Nov obračun davka na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) v dejavnosti
gostinstva, pri prodaji menijev in prodaja kave skupaj z rogljičkom.             
Prodaja menija (prodaja hrane s pijačo)          
     Meni, ki je v gostinskem obratu sestavljen iz obroka hrane in (ene) pijače,
je obravnavan kot enotna dobava in obdavčen z nižjo, 9,5% davčno stopnjo.
Pijača k obroku hrane pomeni zgolj pomožno dobavo h glavni in je zato v
okviru menija obdavčena po nižji stopnji. Da se takšen meni (hrana s pijačo)
lahko šteje kot enotna dobava, mora biti naveden na ceniku (Cenik: menu
1, kosilo 1, …). Vsaka nadaljnja prodaja pijače (ali posebej naročene pijače)
znotraj gostinskega obrata pa je obdavčena po splošni, 22% davčni stopnji.           
     Lahko pa davčni zavezanec na računu navede vsako posamezno blago
in storitve ter uporabi pripadajoče davčne stopnje, 22% davčno stopnjo
za pijačo in 9,5% davčno stopnjo za hrano pri čemer je potrebno ustrezno
dopolniti tudi cenik.           
Prodaja kave z / in rogljičkom          
     Napitki, kot so kava, čaj, kakav in podobno so, ne glede na to, ali jim
dodajamo mleko, smetano in podobno, obdavčeni po splošni, 22% davčni
stopnji. Gostinec, ki zaračuna kavo s smetano, (pri čemer cena vključuje
stroške za kavo, mleko, sladkor in druge sestavine) na računu izkaže ceno za
kavo s smetano, kar mora izkazovati tudi na ceniku (Cenik: kava s smetano).              
     V kolikor je rogljiček dodan h kavi in se posebej ne zaračuna, se ne
obdavčuje posebej, rogljiček je sestavni del dobave kave s smetano, zato
govorimo o enotni storitvi, dobava kave s smetano in rogljičkom, ki je
obdavčena z 22% davčno stopnjo. Tovrstna dobava je evidentirana tudi na
ceniku gostinca (Cenik: kava s smetano in rogljičkom).             
     Davčni zavezanec pa lahko na računu navede vsako posamezno blago in /
ali ločeni storitvi ter uporabi pripadajoči davčni stopnji, 9,5% davčna stopnja
za rogljiček in 22% davčna stopnja za kavo s smetano ob hkratni dopolnitvi
cenika (Cenik: rogljiček, kava s smetano…).
     Zakonska obrazložitev in članek v celoti, si lahko preberete v članku v reviji
Obrtnik, Obrtnikov svetovalec, september 2017.
      Nižja davčna stopnja je torej določena le za prodajo hrane in
pijače, razen alkoholnih pijač, kadar gre za dobavo blaga (in ustrezne
kombinirane nomenklature), ter za storitve priprave jedi, ne pa tudi za
storitve strežbe pijač.    
                           
                            Vir: OZS

2. november 2017

Konoba „Bukaleta“, Vodnjan - vl./propr. Gracijano Jurman
Betiga 122, 52215 Vodnjan - GSM +385 (0)98 255 202

16. november 2017

Konoba “Kod Luce” Vrsar - vl./propr Alen Sinožić
Dalmatinska 18, 52450 Vrsar
Tel +385 (0)91 957 3621 - e-mail: alensinozic@gmail.com

23. november 2017

Restoran „Maslina“, Rovinj - vl./propr. Berislav Tavas
Stjepana Radića 29, 52210 Rovinj
GSM 091/205-00-33 - e-mail: berislavtavas@gmail.com

30. november 2017

Konoba „Sveti Ivan“, Buzet - vl./propr  Eddy Rušnjak
Sveti Ivan 19, 52420 Buzet
Tel. +385 (0)52 662 898 - GSM +385 (0)95 544 66 33
e-mail: erusnjak@gmail.com

14. december 2017

Restoran „Velo Kafe“, Labin - vl./propr. Leone Višković
Titov trg 12, 52220 Labin
Tel.+ 385 (0)52 852 745 - GSM +385 (0)91 888 13 41
www.velokafe.com

Tradicionalno 10. strokovno srečanje gostincev Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije bo

v torek 21. novembra 2017
v Grand Hotelu Bernardin, Portorož
Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS bo pripravila zanimive teme za
osrednji dan dogodka in tudi poseben program za predhodni večer. Osrednja tema bo  
problematika na področju gostinstva. V popoldanskem času bodo potekala
zanimiva kratka predavanja vrhunskih strokovnjakov s področja gostinstva,
med katerimi bodo tudi kuharji, lastniki Michelinovih zvezdic.
Podrobni program srečanja in informacije o dobite na OOZ Koper.

Kotizacija

Kotizacija za strokovno srečanje je za člane 25,00 EUR (z DDV).
Kotizacija za strokovno srečanje z večerjo je za člane 105,00 EUR (z DDV).

Prijave

Prijave so možne zgolj v elektronski obliki na e-naslov: vlasta.markoja@ozs.si
ali  na OOZ Koper.
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28. december 2017

Konoba „Vela vrata“ , Pazin - vl./propr Sandro Jurčić
Beram 41, 52000 Pazin
GSM +385 (0)91 781 49 95 - e-mail :helena.jur84@gmail.com

10. strokovno srečanje gostincev OZS
v Portorožu

Program

NAPOVED

v soboto 18. novembra 2017 v Štanjelu v Hiši posebne sorte, 		
Kodreti 15, Štanjel
in v nedeljo 19. novembra 2017 na Višji strokovni šoli, 			
ŠC Srečka Kosovela, Kraška ulica 2, Sežana
Kotizacija

Za člane sekcije fotografov pri OZS in zaposlene je kotizacija 20,00 EUR
(z DDV in z večerjo). Za nečlane je cena 69,00 EUR (z DDV).

Prijava

Prijavnico dobite na OOZ Koper  pri Andreji Kozlovič,
telefon 05/61 390 13 ali 041/725 125.

Rok prijave

sreda,15. november 2017

Zaposli.me 2017/2019 Subvencije za najmanj
12-mesečno zaposlitev brezposelnih
  

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je 3. avgusta 2017
objavil Povabilo omogoča pridobitev subvencije za zaposlitev
brezposelnih iz ciljne skupine:            
•
od 5.000 EUR do 7.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim
časom (40 ur na teden) oziroma           
•
sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom (v
skladu z odločbo o invalidnosti ali po dogovoru z osebo, ki je
najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih in se
želi zaposliti za krajši delovni čas).                   
Delovno razmerje sklenete za najmanj 12 mesecev 		
neprekinjeno. Zagotoviti morate plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.
Subvencija je izplačana v dveh delih: takoj po zaposlitvi in po
izplačilu plače za 12. mesec subvencionirane zaposlitve.

NAPOVED

S E K C I J E

Strokovno srečanje fotografov OZS na Krasu

Stopnja DDV za kavo in pijačo
je lahko tudi nižja

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste
pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni
register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega ali ste
samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja
javnega povabila.
Predložite lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno
število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je določeno
v javnem povabilu.
V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo brezposelni,
ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:            
•
so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12
mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,           
•
so starejši od 50 let in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v
evidenci brezposelnih,                  
•
so dopolnili 30 let ali več, imajo končano največ osnovno
šolo (ISCED 2) in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci
brezposelnih,            
•
so dopolnili 30 let ali več in bodo po vključitvi v programe
socialne vključenosti in aktivacije znova postali dejavni na
trgu dela.   

Pri vključevanju, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih
izkušenj in veščin kandidatov, Zavod RS za zaposlovanje ( v
nadaljevanju Zavod) daje prednost:            
•
osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben
program aktivne politike zaposlovanja,             
•
osebam, ki so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih in           
•
osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami.

R A Z P I S I

S E K C I J E

SEKCIJA GOSTINCEV IN ŽIVILCEV

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev oddate v elektronski
obliki na spletni strani Zavoda za zaposlovanje - Portal za
delodajalce. Pred prvo uporabo portala se je potrebno registrirati.
Javno povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev,
najdlje do  31. julija 2019 do 14.45, ko se izteče skrajni rok za
predložitev ponudb.
Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate pri Zavodu
najprej objaviti prosto delovno mesto, za katerega navedete, da
želite zaposlovati s spodbudo v okviru programa Zaposli.me. Na
podlagi tega vam zavod napoti brezposelne, izmed katerih po
izteku roka za prijavo izberete ustreznega kandidata in zavod
obvestite o izboru. Pri tem morate upoštevati postopek izbora
kandidatov za prosto delovno mesto. Po zaključenem postopku
izbora, ko že imate izbranega kandidata, se prijavite na javno
povabilo.
Za dodatne informacije in pojasnila glede prijave na javno
povabilo sta vam na voljo:       
•
Kontaktni center, 080 20 55 (brezplačni telefon),
e- naslov: kontaktni.center@ess.gov.si  in          
•
Centralna služba, e-naslov: zaposlime@ess.gov.si.
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•

1. Predmet razpisa

Predmet tega razpisa je dodeljevanje ugodnih kreditov z garancijami RRC GS. Skupna višina razpisanih sredstev za ugodne kredite je
1.048.000,00 EUR, za katere bo RRC GS dodeljeval garancije v višini
do 50% skupne vrednosti kreditov, kar znaša največ 524.000,00 EUR.
  
Višina razpisanih sredstev za kredite po občinah je:
Mestna občina Koper

562.000 EUR

Občina Izola

149.000 EUR

Občina Piran

152.000 EUR

Občina Sežana

169.000 EUR  

OOPZ Sežana

   

  10.000 EUR

Občina Hrpelje-Kozina

     

    6.000 EUR

Občina Ilirska Bistrica
Skupaj

2. Pogoji dodeljevanja

1.048.000 EUR

2.1. Dolgoročni krediti
•
prosilec lahko vloži vlogo za kredit v višini od najmanj 5.000,00
EUR do največ 85.000,00 EUR;         
•
najvišja obrestna mera:                 
•
pri Banki Intesa Sanpaolo d.d.: Euribor (šestmesečni) + 2,65
% letno              
•
pri Abanki d.d.: Euribor (šestmesečni) + 2,20 % letno               
•
pri NLB d.d.: Euribor (šestmesečni) + 1,90 % letno                    
•
pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana: ; Euribor (šestmesečni)
+ 2,50 % letno;                     
•
doba vračanja kredita znaša od najmanj 3 leta do največ 5 let; v
primeru, da obratna sredstva znašajo več kot 20% višine kredita
je max odplačilna doba 3 leta;               
•
moratorij na vračanje kredita znaša do največ 6 mesecev, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita;              
•
prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj
30% lastnih sredstev;            
•
prosilec zavaruje prejeti kredit pri banki z garancijo RRC GS v
višini do 50% glavnice kredita brez obresti, preostanek pa v skladu s pogoji banke;            
•
bančni stroški za odobritev in vodenja kredita:             
•
pri Banki Intesa Sanpaolo d.d.: 0,5 % od zneska kredita, min
130,00 EUR,              
•
pri Abanki d.d.: 0,4% enkratno ob odobritvi kredita, min.
130,00 EUR in vodenje 0,1% letno od stanja glavnice, min
100,00 EUR,            
•
pri NLB d.d.: 0,50% od zneska odobrenega kredita, min
200,00 EUR in 100,00 EUR letno;            
•
pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana: 1,50% enkratno ob
odobritvi, max 350,00 EUR in vodenje 0,1 % od odobrene
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2.2. Garancija Garancijske sheme          
•
vloga za kredit je hkrati vloga za garancijo;          
•
garancija znaša do 50% glavnice kredita brez obresti, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.;           
•
prosilec zavaruje prejeto garancijo RRC GS z eno menico podjetja in z eno menico lastnika podjetja, za posamezne primere pa s
poroki na podlagi notarskega sporazuma (odvisno od bonitete
kreditojemalca);           
•
prosilec mora RRC GS za izdano garancijo plačati 1% od odobrenega kredita;           
•
garancije se izdajajo najkasneje do 31. decembra 2018. Garancije
ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare
kredite.              
V skladu s Pravilnikom delovanja Garancijske sheme, članstvo ne
predstavlja avtomatično obveznosti RRC GS pri odobritvi posojila in
garancije.               

3. Upravičeni stroški investicije            

•

stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev
in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in nakupa objekta.                    
•
stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije
v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.                 
•
obratna sredstva, ki pomenijo stroške obratnih sredstev, stroške
najema poslovnih prostorov in opreme, stroške promocijskih
aktivnosti, stroške zagona podjetja, stroške priprave in izdelave
razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne
dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične
in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov
projektov širšega pomena, bruto plače in prispevki na plače
novo zaposlenih v podjetju, v povezavi z investicijo od datuma
vročitve sklepa dalje največ 3 mesece, stroške pridobivanja intelektualnih pravic.                  
Obratna sredstva v povezavi s projektom lahko znašajo skupaj največ
30% od kredita.                
•
med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev.

4. Informacije

Splošne pogoje za prijavo na razpis, pravilo de minimis, prednostne
kriterije za dodelitev posojila in garancije, vlogo in informacije o vsebini vloge ter ostalem dobite na:             
•
spletnih straneh: www.rrc-kp.si, rubrika Kreditiranje podjetij              
•
Regionalnem razvojnem centru Koper, Ulica 15. maja 19, Koper, tel: 05/66 375 83 (Irena Cergol), kjer lahko oddate tudi vlogo.

Odločite se komu boste namenili 0,5 % vaše dohodnine.

Člane opozarjamo na morebitno
zavajanje pri ponudbah za vpis v
različne registre, kot so  npr. European
City Guide, European Buissiness
Number in EU bussiness register.
Svetujemo, da tovrstnih obrazcev ne
podpisujete, kolikor pa se odločite za
vpis priporočamo, da  pred vsakim
podpisom preverite kaj podpisujete.  
Podpis obrazca (običajno je ta v tujem
jeziku) namreč pomeni sklenitev
odplačne pogodbe med naročnikom in
urednikom registra .

Lahko jo namenite Ustanovi za humanitarno pomoč obrtnikom, ki deluje v okviru OZS in tako pomagate obrtnikom
in podjetnikom, ki se znajdejo v nesreči.  Vse informacije in
obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine dobite na
spletni strani http://www.ozs.si/Ozbornici/Projekti/Humanitarnapomoč.aspx
Lahko pa se odločite del svoje dohodnine nameniti tudi katerikoli drugi organizaciji iz seznama prejemnikov namenitve dela
dohodnine za donacije, ki je objavljen na spletni strani http://
www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/

O B V E S T I L A

glavnice kredita za prvo leto in 0,1% od višine neodplačane
glavnice za vsako naslednje leto, min 80,00 EUR letno;  
krediti z garancijo RRC GS se odobrijo za upravičene stroške
investicije, nastale od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2018.
Strošek nastane s sklenitvijo dolžniško upniškega razmerja.           

Pozornost pri vpisu
v različne registre

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
opozarja tudi na podjetje IBV Media
d.o.o. (lastnik in direktor Boris Gole)
– spletna stran www.podjetniki.com,
ki  ponuja vpis v register poštenih
podjetnikov. Gre za podjetje, ki nima
dostopne kontaktne številke, vsi
kontakti navedeni na dokumentaciji,
ki so jo že prejeli nekateri člani, pa so
nedosegljivi ali neobstoječi.  Podjetja,
ki jih ta v svojih dopisih  navaja kot
reference, so menda sodelovanje z njimi
zavrnila, zato naj bi bile te  informacije
lažne.
O tem bo Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije obvestila TIRS.
			

Vir: OZS

Iz vsebine
Uradnega lista
Št. 54 z dne 29. septembra 2017            

•
•

Zakon o dajatvah za motorna
vozila (ZDajMV)            
Zakon o spremembi Zakona
o pravilih cestnega prometa
(ZPrCP-D)              

št. 55 z dne 6. oktobra 2017             

•
•

L I S T

Razpis za dolgoročne kredite z garancijami namenjene pospeševanju
razvoja podjetništva v Obalno-kraški regiji in občini Ilirska Bistrica v
letu 2017

Državi ste med letom
dali vse kar ste morali

U R A D N I

R A Z P I S I

Razpis za dolgoročne kredite z garancijami namenjene
pospeševanju razvoja podjetništva v Obalno-kraški
regiji in občini Ilirska Bistrica v letu 2017

Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o inšpekciji
dela (ZID-1A)              
Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o urejanju
trga dela (ZUTD-D)            

št. 56 z dne 13. oktobra 2017            

•
•

Pravilnik o obrazcih za obračun
prispevkov za socialno varnost             
Pravilnik o obrazcu vloge za izdajo
potrdila A1

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe
sredstev. RRC GS bo javno objavil zaprtje razpisa.
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UP ZRS  
Center za sodelovanje z gospodarstvom
Garibaldijeva 18, 6000 Koper
T: 05/663 77 80
E: een@zrs.upr.si
http://csg.zrs-kp.si, www.een.si

Oglasi POSLOVNE BORZE

Oglasi TEHNOLOŠKE BORZE

•

•

Nemško podjetje, ki je dobavitelj celovite ponudbe za ponudnike socialnih storitev, kot so bolnišnice, domovi za oskrbo
starejših občanov ter ponudniki nege na domu, išče dobavitelje
medicinskih pripomočkov in izdelkov za enkratno uporabo v
vzhodni Evropi.                     
Šifra oglasa: BRDE20170406001

•

Nizozemski MPS, ki oblikuje in prodaja lesene igrače in igrače iz
blaga išče proizvodnega partnerja za proizvodnjo visokokakovostnih igrač. Partner mora uporabljati FSC certificirani masivni les
in mora biti zmožen obvladati celoten proces od nakupa surovin
do embaliranja proizvodov. Sporazum o proizvodnji je ponujen
partnerju, ki želi začeti z majhnim obsegom in je sposoben
povečati proizvodnjo, ko se prodaja poveča.                     
Šifra oglasa: BRNL20170929001                   

•

Poljsko podjetje je specializirano za dobavo surovih, užitnih oreškov ter suhega sadja in želi vzpostaviti dogovore o sodelovanju
z novimi proizvajalci/dobaviteljih teh izdelkov po sporazumu o
nudenju distribucijskih storitev.                                  
Šifra oglasa: BRPL20171003001                 

•

Nemški tesar je specializiran za oblikovanje in izdelavo pohištva
za notranje oblikovanje. Osredotoča se na tri bivalne prostore:
masivno leseno kuhinjo, kopalnice s savnami in spa-ji ter pohištvo in vgradno pohištvo za dnevne sobe, spalnice ter vhode.
Išče partnerje iz Slovenije, Češke, Poljske, Romunije in Bolgarije
za proizvodni sporazum.                   
Šifra oglasa: BRDE20170920002               

•

Nemški ponudnik personaliziranih visoko kakovostnih delovnih
oblačil za moške in ženske išče podjetje znotraj Evropske unije,
ki lahko proizvede konfekcijske srajce, bluze in polo majice. Ker
večina korporacijskih strank želi oblačila z individualiziranimi logotipi ali začetnicami, nemško MSP išče podjetja, ki lahko nudijo
vezenje in tiskanje na oblačila kot dopolnilni del storitve, skladno
s proizvodnim sporazumom.             
Šifra oglasa: BRDE20170619001             

•

Katarsko podjetje je eno izmed največjih proizvajalcev posteljnine v zalivskih državah. Proizvaja in dostavlja žimnice več vrstam
strank. Katarsko podjetje išče proizvajalce materialov za izdelavo
posteljnine za proizvodni sporazum.               
Šifra oglasa: BRQA20171009001
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Nizozemska cvetličarsko podjetje išče nov koncept
pakiranja cvetja, ki bo omogočal hitro in enostavno (od)
pakiranje cvetja, ne da bi se ob tem cvetje kakorkoli poškodovalo. Zato podjetje išče ustvarjalce ali dobavitelje
pakirnih rešitev za soustvarjanje novega koncepta pakiranja za cvetno verigo od cvetličarja do trgovca na drobno
in do potrošnika. Sodelovanje bo temeljilo na sporazumu
o tehničnem sodelovanju.
              
Šifra: TRNL20170920001
•
Velik britanski proizvajalec brezalkoholnih pijač išče
nove in inovativne rešitve za slajenje pijač, ki bazirajo na
naravnih sestavinah in imajo nizko vsebnost kalorij. Iščejo
tudi inovacije na področju sprejemanja in zaznavanja
potrošnikovih potreb in mnenj glede tega. Podjetje išče
možnosti sodelovanja z industrijskimi in akademskimi
partnerji, ki razvijajo takšne rešitve, vključno s tistimi v
zgodnji razvojni fazi. Podjetje ponuja tehnično sodelovanje, licenciranje in komercialne sporazume s tehnično
pomočjo.                
Šifra oglasa: TRUK20171013001
•
Vodilni nizozemski dobavitelj električne energije želi aktivirati vedenje svojih strank pri  rabi in proizvodnji energije. Zato podjetje išče inovativne produkte, ki podpirajo
to strategijo, ki bi spodbujala uporabnike el. energije k
proizvodnji zelene el. energije in učinkovitejši rabi energije. Podjetje ponuja licenčno pogodbeno sodelovanje.                   
Šifra oglasa: TRNL20171004001          
      
Kontakt - M: sebastjan.rosa@zrs.upr.
                 -  T : 05/66 377 13
Več informacij na www.een.si

