Poštnina plačana pri pošti 6105 Koper-Capodistria

Informativno glasilo OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE KOPER

Številka

92 - junij 2019

KDO BO VODIL
ZBORNICO
NASLEDNJA
ŠTIRI LETA

Sergej Pinter ALI Mirko Tomšič
ODLOČITEV JE VAŠA
Osebna predstavitev
KANDIDATOV ZA
PREDSEDNIKA ZBORNICE

Seznam
KANDIDATOV ZA ČLANE
SKUPŠČINE OOZ KOPER

Podelili smo
JUBILEJNA PRIZNANJA
www.oozkoper.si

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
Camera regionale d'imprenditoria artigianale di Capodistria

Staničev trg 1, 6000 Koper

Slavko Vižintin

predsednik OOZ Koper
T: 031/786 266
E: steklo.vizintin@siol.net

Tatjana Ivančič

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

strokovna sodelavka
T: 05/61 390 00
E: tatjana.ivancic@ozs.si

Uradne ure strokovnih služb

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

Uradne ure predsednika

sreda: od 8. do 12. ure

Koprske obrtniške novice

Andreja Kozlovič

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

Uredništvo OOZ Koper
Oblikovanje in tehnična ureditev: Premo d.o.o.
Tisk: Tiskarna VEK Koper - naklada: 600 izvodov

Člane in članice Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper vabimo na volitve predsednika OOZ Koper
in članov skupščine OOZ Koper za mandatno obdobje 2019-2023,

Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno

v petek in soboto, 21. in 22. junija, od 9. do 18.ure,
v zeleno dvorano Obrtniškega doma v Kopru, Staničev trg 1

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

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

•

Varteg, Marko Grosek s.p.

Dolga reber 16c, 6000 Koper

Na področju zagotavljanja varstva pri delu, pri izvajanju ukrepov varstva pred požarom in storitve na področju HACCP sistema
in varstva okolja.

Kontakti

•
•

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

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

Ul. oktobrske revolucije 11,
6310 Izola

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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Pravico voliti imate člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper oziroma vaši zastopniki:          
samostojni podjetniki - osebno podjetnik ali prokurist,           
pravne osebe - lastnik, družbenik, zakoniti zastopnik ali prokurist,
(Status zastopnika mora biti razviden iz Poslovnega registra Slovenije ali drugih uradnih evidenc)            
•
člani fizične osebe  - osebno.        

•
•

Novoizvoljena skupščina OOZ Koper bo na prvi konstitutivni seji, ki bo sklicana najkasneje v roku 30 dni po
volitvah, izvolila še nadzorni odbor (kandidate ste že predlagali) in člane upravnega odbora, katere bo predlagal
novoizvoljeni predsednik zbornice izmed vseh članov zbornice.

Spoštovani člani, volitve so priložnost, ko lahko oddate svoj glas tistim
kandidatom, za katere menite, da bodo prizadevno in odgovorno
zastopali vaše interese, zato pridite na volitve. Odločitev je vaša.

Kandidata za predsednika OOZ Koper
za mandatno obdobje 2019-2023
1. PINTER Sergej (direktor)

2. TOMŠIČ Mirko (s.p.)

Pimetal d.o.o., Sermin 73 d, Koper

Gostilna pri Tomšiču, Sermin 74, Koper

Predlagatelji: Hlede Roko,
Boršič Miran - Premo d.o.o., Apollonio
David, Pobega Mirjan, Puhov Robert,
Krmac Edi - Graverstvo d.o.o.,
Avdić Diana - Geaflor d.o.o., Svetina Jelka,
Hlede Tamara, Vidic Rada, Vižintin Slavko,
Vračić Nenad, Valič Vojko, Budan Žana,
Kalšnik Zlatko - Gradbeništvo Zlatko d.o.o.

Predlagatelji:
Ražman Vladimir,
Baruca Jakomin Silva,
Babič Peter

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

VABILO

Na volitvah se izkažete z osebnim dokumentom.

Brezplačno pravno svetovanje - Odvetniška pisarna Starman/Velkavrh, Kolodvorska 1, 6000 Koper

Janez Starman

Volitve predsednika in članov
skupščine zbornice za mandat 2019-2023
21. in 22. junija 2019

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

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.

Vabilo na predstavitev kandidatov za predsednika zbornice
Članice in člane zbornice vabimo

v ponedeljek, 17. junija 2019 ob 18. uri, v zeleno dvorano Obrtniškega doma,
na predstavitev programov o delovanju in bodočnosti zbornice

kandidatov za predsednika OOZ Koper Sergeja Pinterja in Mirka Tomšiča
Vljudno vabljeni!
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6. DANIČIĆ Tin (s.p.)
1. PINTER Sergej
     Sem Sergej Pinter, rodil sem se v Kopru pred 52 leti. Po poklicu sem inženir
strojništva in se ukvarjam z obdelavo kovin, predvsem s struženjem. Podjetnik
sem že od leta 1991, ko sem prevzel vodenje družinskega podjetja PIMETAL,
ki ga je pred petdesetimi leti ustanovil moj oče. Leta 2015 sem dejavnost preselil v novo OC Sermin in s partnerjem ustanovil podjetje FORMUS, v katerem
sem tudi direktor. To podjetje je prevzelo kovinarsko dejavnost, ki se tako še
bolj uspešno razvija. PIMETAL je ostal nekakšna hrbtenica naše družine in bo
v bodoče verjetno zaplul v kakšne druge podjetniške aktivnosti. Obe podjetji
sta člana zbornice. Sicer pa sem predvsem družinski človek. Z ženo Kristino se
trudiva vzgojiti 21 letnega mladeniča Martina in 16 letno pubertetnico Nino.
     V OOZ Koper sem aktiven od leta 1995. Vseh 24 let sem bil član skupščine,
dvakrat po 8 let pa sem bil tudi član Upravnega odbora. V teh letih sem zelo
dobro spoznal delovanje naše območne zbornice in občutil še utrip centralne
OZS. Ta žal ni vedno takšen, kot bi si ga obrtniki in podjetniki zaslužili.
     Pred nekaj leti je prišlo v zborničnem sistemu do ogromne spremembe, to
je bil prehod iz obveznega v prostovoljno članstvo. Po mojem mnenju do sedaj še nismo pravilno reagirali na to spremembo. Negativna posledica je prav
gotovo zmanjšanje števila članov in s tem članarin. Pozitivna posledica pa je
veliko večja neodvisnost in s tem moč zbornice. Prav tega dejstva se ne zavedamo dovolj. Večkrat rečem, da je OOZ Koper najmočnejša organizacija v Kopru. Nobeno društvo, nobena politična stranka ali podobna organizacija nima
preko petsto članov, ki vsak mesec prostovoljno plačajo članarino. Ali smo
dovolj ponosni na to dejstvo? Ali se obnašamo dovolj samozavestno? Morda
nam pa ni več treba za vsako stvar prositi, ampak si lahko kaj tudi vzamemo.
     Naša zbornica je dobro organizirana. Delo poteka nemoteno in vse zadeve
so sproti urejene. Vseeno pa menim, da je potrebno uvesti nekaj posodobitev. Glavna sprememba, ki jo bom kot bodoči predsednik uvedel, je bistveno
večja aktivnost zborničnih funkcionarjev. Menim, da bi upravni odbor lahko
številčno nekoliko zmanjšali, njegovi člani pa bi prevzeli vsak svojo nalogo s
področja vodenja splošnih zadev zbornice in jih samostojno izvajali. Seveda
z asistenco strokovne službe. Predsednike sekcij bi organizirali v nekakšen
nov odbor. Ta bi se ob prisotnosti predsednika zbornice sestal vsaj vsaka dva
meseca. Skupaj bi si zadajali cilje in naloge, analizirali opravljeno in se medsebojno spodbujali. Glavni cilj je čimbolj povečati aktivnost sekcij, vzporedno
pa  povečevati število članov. Sekcijam bi lahko po potrebi, oz. interesu članov
dodajali še nekatere druge interesne odbore ali združenja, na primer: obrtniki
iz obrtne cone, obrtniki iz mestnega jedra ali pa obrtniki z več zaposlenimi,
ipd. Mislim, da bi tudi preko takšnih aktivnosti lahko pridobili še kakšnega člana. Vse dogajanje pa mora seveda potekati po smernicah, ki jih bo določila
skupščina. Ta je in mora ostati najvišji organ odločanja v zbornici.
     Poudaril bi še eno nalogo. V zbornico moramo pritegniti mlajše člane. Tukaj
mislim na tiste, ki že opravljajo dejavnost in pa tudi na tiste, ki bodo v prihodnje prevzeli družinske obratovalnice in bi jih lahko že zdaj organizirali kot
neke vrste podmladek članstva. Za to nalogo bom v upravni odbor predlagal
mlajšega člana ali članico, ki se bo posvetila izključno tej problematiki.
     Zelo pomemben del našega delovanja so družabne aktivnosti. Izleti, pikniki,
šport, plesi in podobno. Na tem področju moramo povečati aktivnosti in članom ponuditi različne dogodke, tako da vsak najde kaj zase. Pri nekaterih priložnostih bi se mi zdelo prav, da poleg povabimo tudi naše upokojene člane.
Naše upokojence bi morda lahko spodbudili tudi k ustanovitvi društva, ki bi
se pri takšnih dejavnostih aktivneje vključilo v organizacijo. Saj poznate tisto:
»penzionistom je treba dat kaj za delat«.
     Z našo centralno OZS bom kot vaš novi predsednik nemudoma vzpostavil
nek normalen korekten odnos. Naša strokovna služba že zdaj vsakodnevno
deluje v okviru zborničnega sistema. Naša predstavnica se redno udeležuje

4

Kandidati za člane skupščine OOZ Koper
za mandatno obdobje 2019-2023

skupščin, prav tako so aktivni nekateri naši člani v centralnih sekcijah. Tako naj
tudi ostane. Morda bi kazalo izboljšati komunikacijo teh naših predstavnikov
z vodstvom naše zbornice. Raznih polemik na nivoju OZS se ne nameravam
udeleževati. O njihovem delovanju imam svoje mnenje, vendar energije za to
ne nameravam trošiti. Vso svojo pozornost bom usmeril v našo OOZ Koper in
delovanje na lokalnem prizorišču. V nobenem primeru pa ne bom dovolil, da
se OZS še kdaj vmeša v zadeve naše zbornice. Kadar je potrebno, znam biti
tudi zelo neprijeten. Če si bo OZS še kdaj privoščila takšen eksces, kot je bila
izključitev naših članov leta 2015, bodo tamkajšnji glavni akterji začutili resne
posledice.
     Predstavil sem svoj načrt za razvoj naše zbornice. Če pa ga želim tudi izpolniti, potrebujem vaš glas na volitvah. Predsednika že drugič volimo vsi člani
zbornice. V pridobitev te pravice je bilo vloženo ogromno energije. Izkoristite
jo! Rekli boste: »Ne grem na volitve, kaj to mene briga, bodo že drugi izvolili predsednika in ostale funkcionarje«. Velika napaka! Drage članice, spoštovani člani:
V čim večjem številu se udeležite volitev in oddajte svoj glas! Nenazadnje so
volitve tudi družabni dogodek, morda srečate prijatelja ali znanca, pa bo priložnost še za kakšno kavico in klepet…  Želim vam vse dobro.

2. TOMŠIČ Mirko
     Spoštovane članice in člani, na pobudo številnih naših članov bi vas rad
obvestil, da kot član in dolgoletni funkcionar pri O.O.Z. Koper, ki dobro pozna
delovanje zborničnega sistema, predvsem pa poznavanje problemov malega
obrtnika - podjetnika in zaradi reševanja le teh, sem se odločil kandidirat za
predsednika O.O.Z. Koper na letošnjih volitvah.
    Vsekakor se boste na volitvah odločali vi, spoštovani člani in članice po
svojem prepričanju.
     Na vas se obračam, ker je skupni interes članov našega združenja zagotovo
podjetniška organiziranost in varovanje naših interesov.
      Zagotavljam vam, da v primeru, če bom izvoljen, da bom branil in se
zavzemal za naše članstvo v najširšem smislu, predvsem pa za reševanje
problematike našega članstva in njihovo uspešno uveljavitev.  
    
Nekaj najbolj izpostavljenih problemov, ki jih mora novi predsednik rešiti:                 
1.      povrniti ugled naše zbornice na nivo, ki je bil dosežen pod     
         predsedovanjem g. Ražmana,          
2.     normalizacija  odnosov z lokalno skupnostjo,           
3.     normalizacija odnosov z ostalimi O.O.Z. in O.Z.S. ,           
4.     normalizacija odnosov znotraj O.O.Z. Koper,          
5.     uravnotežiti proračun zbornice uskladit odhodke z dohodke,            
6.     večji poudarek na vpliv zakonodaje preko organov O.Z.S.,            
7.      zagotoviti normalno delovanje sekcij, kot je to že bilo,         
8.     narediti vse za povečanje članstva, pod sedanjim vodstvom je bil velik
         upad članstva preko 2/3.
      
     Spoštovani člani in članice z vašo pomočjo in pravo strategijo vodstva, lahko
naša organizacija ostane pri življenju in se skupaj z drugimi organizacijami
združeni v sistemu O.O.Z te pa združene v krovno organizacijo O.Z.S. borimo
za svoje interese,le tako organizirani predstavljamo neko moč nasproti lokalni
skupnosti in državi.
     Naša zbornica vam bo vedno stala ob strani in skrbela za uresničitev vaših
potreb, da bo tako pa je najbolj odvisno od sposobnosti predsednika in
izbranega vodstva (U.O.) zbornice.
     Vsem, ki mi boste dali glas se vam iskreno zahvaljujem.
     Čas zelo hitro beži, zato si vedno vzemite čas, da s prijatelji spijete skodelico
kave ali čaja.
     Lep dan in obilo uspeha v vašem poslovanju vam želim.

AVTOSERVISERJI
1. VADNOV Vasja (prokurist)
Axle d.o.o.
Kolodvorska c. 7, Koper

Predlagatelja: Svetina Jelka, Puhov Robert

Frizerski salon Đurđa
Dekani 150, Dekani
Predlagatelji: Ražman Vladimir, Budan Žana, Baruca Jakomin Silva

A K T U A L N O

A K T U A L N O

Predstavitev programov kandidatov za predsednika
OOZ Koper za mandatno obdobje 2019-2023

7. POTOČNIK Irena (s.p.)

Frizerski salon Parrucchiera
Santorijeva ul. 2, Koper
Predlagateljica: Baruca Jakomin Silva

2. PONGRAC Vladimir (s.p.)

Avtomehanika
Prade, C. XVIII št. 5, Koper
Predlagatelji: Svetina Jelka, Hlede Tamara, Puhov Robert,
Pobega Mirjan

ELEKTRO DEJAVNOST
ELEKTRONIKI, MEHATRONIKI

GOSTINCI - ŽIVILCI
1. CEPOVIĆ Bojan (direktor)

Cepo d.o.o.
Vanganel 40 a, Koper
Predlagatelji: Pinter Sergej – Pimetal d.o.o., Vidic Rada, Puhov Robert,
Valič Vojko

1. KLJAJIĆ Stipo (s.p.)

2. VALIČ Vojko (s.p.)

2. PUCER Aleš (s.p.)

3. JESENIK Jadranka (s.p.)

Elektroinstalacije
Gortanov trg 14, Koper
Predlagatelj: Krmac Edi - Graverstvo d.o.o.

Sergon-AP servis gospodinjskih naprav
C. na Markovec 34, Koper
Predlagatelji: Pinter Sergej - Pimetal d.o.o., Puhov Robert, Ražman
Vladimir, Apollonio David, Baruca Jakomin Silva

Okrepčevalnica Istrska klet »Slavček«
Župančičeva ul. 39, Koper
Predlagatelji: Hlede Tamara, Miran Boršič – Premo d.o.o., Kalšnik Zlatko –
Gradbeništvo Zlatko d.o.o., Apollonio David, Pobega Mirjan, Puhov Robert

Študentska menza
Martinčev trg 3, Koper
Predlagatelji: Svetina Jelka, Dejan Kljun – Pekarna Kljun d.o.o.,
Budan Žana, Avdić Diana – Geaflor d.o.o.

4. ČOK Matjaž (s.p.)
MCC Istrska hiša
Plavje 6, Škofije

FRIZERJI

Predlagateljica: Baruca Jakomin Silva

1. GRŽENTIĆ Nives (s.p.)

»Salon Nives«
Krožna c. 3 a, Koper
Predlagateljici: Vidic Rada, Budan Žana

2. BUDAN Žana (s.p.)

Frizerski salon Žana
Garibaldijeva ul. 5, Koper
Predlagatelji: Svetina Jelka, Hlede Roko, Avdić Diana – Geaflor d.o.o.

5. CRVELIN Nevija (s.p.)
Kava bar Bos
Pristaniška ul. 2, Koper

Predlagatelja: Tomšič Mirko, Baruca Jakomin Silva

6. RAŽMAN Vladimir (s.p.)
Domačija Ražman
Gračišče 1, Gračišče

Predlagatelji: Tomšič Mirko, Baruca Jakomin Silva, Knez Edi

3. POLJAK Erni (s.p.)

Moški frizerski salon
Pristaniška ul. 11, Koper
Predlagateljica: Baruca Jakomin Silva

GRADBINCI

4. BARUCA JAKOMIN Silva (s.p.)

1. ČESA Sead Brko (s.p.)

5. GORJAN Melina (s.p.)

2. DRAGOJEVIĆ Slavko (direktor)

Salon Silva
Pristaniška ul. 2, Koper
Predlagatelja: Tomšič Mirko, Babič Peter

Frizerski salon »Nevenka«
Pobočna ul. 2, Koper
Predlagatelj: Pinter Sergej – Pimetal d.o.o.

Slikopleskarstvo,
Kampel 86 b, Koper
Predlagatelji: Pinter Sergej – Formus d.o.o., Puhov Robert, Kalšnik Zlatko –
Gradbeništvo Zlatko d.o.o., Knez Edi

Proteco d.o.o. Koper
Babiči 1, Marezige

Predlagatelj: Vižintin Slavko
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»Žleb« postavljanje ostrešij in krovska dela
Movraž 80, Gračišče
Predlagatelji: Ražman Vladimir, Tomšič Mirko, Knez Edi,
Kalšnik Zlatko – Gradbeništvo Zlatko d.o.o., Baruca Jakomin Silva

7. BABIČ Peter (s.p.)

Kovinske konstrukcije in inštalaterstvo
Smokvica 3, Gračišče
Predlagatelji: Ražman Vladimir, Tomšič Mirko, Knez Edi, Baruca Jakomin Silva

1. ŽUNIČ Dean (s.p.)

4. VIVODA Dimitrij (direktor)
Vivoda d.o.o.
Dolinska c. 1 d, Koper

Predlagatelji: Svetina Jelka, Valič Vojko, Ražman Vladimir

5. KAPIĆ Nurija (s.p.)

Gradbeništvo
Potok 19 a, Pobegi
Predlagatelji: Pinter Sergej- Formus d.o.o., Knez Edi,
Kalšnik Zlatko – Gradbeništvo Zlatko d.o.o.

6. VIDIC Rada (s.p.)
Splošna gradbena dela
Kidričeva ul. 43, Koper

Predlagateljica: Vidic Rada

7. KAPUN Iztok (direktor)
Senčila Capris d.o.o.
Sermin 73 b, Koper

Predlagateljica: Svetina Jelka

   

8. KALŠNIK Zlatko (direktor)

Gradbeništvo Zlatko d.o.o., Marušičeva ulica 7, Koper
Predlagatelji: Pinter Sergej- Formus d.o.o., Hlede Tamara, Apollonio David,
Pobega Mirjan, Kalšnik Zlatko - Gradbeništvo Zlatko d.o.o., Vračić Nenad,
Puhov Robert

PREVOZNIKI

KOVINARJI
1. ROT Aleš (direktor)
Bajs d.o.o.
Škocjan 24, Koper

Predlagatelja: Apollonio David, Pobega Mirjan

Prevozi in storitve
Sp. Škofije 6, Škofije
Predlagatelja: Kalšnik Zlatko - Gradbeništvo Zlatko d.o.o.,
Avdić Diana - Geaflor d.o.o.

2. APOLLONIO David (s.p.)

Avtoprevozništvo in avtomehanika
Sermin 73 a, Koper
Predlagatelji: Svetina Jelka, Pinter Sergej - Formus d.o.o., Pobega Mirjan,
Vračić Nenad, Puhov Robert

2. ŽERJAL Vojko (prokurist)
Žerjali d.o.o.
Kampel 93, Koper

Predlagatelj: Tomšič Mirko

3. ČOTAR Nataša (direktor)
Portal Inženiring d.o.o.
Ankaranska c. 5, Koper

Predlagateljica: Jesenik Jadranka

4. PINTER Sergej (direktor)
Pimetal d.o.o.
Sermin 73 c, Koper

Predlagatelj: Hlede Roko

Blagodejni vpliv
kruha z drožmi
     V soboto 11. maja 2019 je na Srednji ekonomski-poslovni šoli v Kopru, v
študentski menzi,  ki jo vodi članica zbornice Jadranka Jesenik, potekala
zanimiva delavnica, katere so se poleg Jadranke udeležile še dve članici
naše zbornice. Kaj so udeleženci počeli? Pekli so kruh, kruh, ki ni samo
dobrega okusa in lepega izgleda, ampak dokazano blagodejno vpliva na
naše zdravje, saj je lažje prebavljiv, ima telesu koristne bakterije in ima zelo
nizek glikemični indeks.
     Delavnica je bila zelo zanimiva, poučna in prijetna. Udeleženci so
pridobili koristna znanja, ki jim bodo prišla prav pri peki kruha v domačih
kuhinjah.

A K T U A L N O

A K T U A L N O

3. KNEZ Edi (s.p.)

DRUGE DEJAVNOSTI
1. STRAŽAR Božo
(fizična oseba)
Kampel 94 c, Koper

Predlagatelj: Krmac Edi – Graverstvo d.o.o.

2. ZLATIČ NATAŠA (s.p.)
Cvetličarna Nataša
Dolinska c. 50 a, Koper

Predlagatelj: Valič Vojko

3. SVETINA Jelka

INSTALATERJI -ENERGETIKI
1. JUGOVAC Marino (s.p.)

Terma, servis ogrevalnih in hladilnih sistemov
Oljčna pot 9 e, Koper
Predlagatelj: Hlede Roko

KOZMETIKI
1. HLEDE Tamara (s.p.)

Kozmetični studio David, Pristaniška ul. 3, Koper
Predlagatelji: Svetina Jelka, Pinter Sergej - Formus d.o.o., Hlede Tamara,
Pobega Mirjan, Apollonio David, Vračić Nenad, Avdić Dijana-Geaflor d.o.o.,
Kalšnik Zlatko-Gradbeništvo Zlatko d.o.o.

Predlagatelj: Pobega Mirjan

3. ČANAĐIJA Jasmin (s.p)

Hidrotherm, vodovodne, plinske in ogrevalne nap.
C. na Rižano 13, Pobegi
Predlagatelja: Pinter Sergej – Formus d.o.o., Hlede Tamara

4. UDOVIČ Dušan (s.p.)
MIV montaža in vzdrževanje
Semedela 56, Koper

Predlagatelji: Pinter Sergej – Formus d.o.o., Knez Edi, Pahor Roman

5. BENČIČ Franko (direktor)
OCV d.o.o.
Plavje 44, Škofije

Predlagatelji: Hlede Roko, Pahor Roman, Babič Peter

6. ČURIN Igor (s.p.)

Proterm.ic inštalacije
Krožna c. 52, Koper
Predlagatelji: Ražman Vladimir, Tomšič Mirko, Pahor Roman, Puhov Robert,
Knez Edi, Baruca Jakomin Silva
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4. POBEGA Mirjan (s.p.)

Foto Fantasy
C. I. Istrske brigade 12, Pobegi
Predlagatelji: Svetina Jelka, Pinter Sergej - Formus d.o.o., Hlede Tamara,
Apollonio David, Vračić Nenad, Valič Vojko

5. STARC Marjan (prokurist)

2. PEČAR Miran (prokurist)
SRM Pečar d.o.o.
Sermin 73 d, Koper

(fizična oseba)
Ul. 15. Maja 19 c, Koper
Predlagatelji: Pinter Sergej – Pimetal d.o.o., Hlede Tamara,
Kalšnik Zlatko – Gradbeništvo Zlatko d.o.o., Jesenik Jadranka

LESARJI, STEKLARJI
1. VIŽINTIN Slavko (s.p.)

Steklar, Vojkovo nabrežje 33 a, Koper
Predlagatelji: Pinter Sergej – Pimetal d.o.o., Hlede Tamara, Budan Žana,
Apollonio David, Puhov Robert,Pobega Mirjan, Vračić Nenad, Valič Vojko,
Kalšnik Zlatko- Gradbeništvo Zlatko d.o.o.

Studio Lan d.o.o.,
Pomjan 17 b, Šmarje

Predlagateljica: Hlede Tamara

6. VREMEC Damjan (prokurist)
Premo d.o.o. Koper
Lovorova ul. 2, Koper

Predlagatelj: Boršič Miran - Premo d.o.o.

2. TOŠKAN Valter (s.p.)
Mizarstvo
Dekani 95, Dekani

Predlagatelj: Vižintin Slavko

3. VRAČIĆ Nenad (s.p.)
Mizarstvo
Šmarska c. 12 a, Koper

Predlagatelji: Pinter Sergej-Formus d.o.o., Hlede Tamara, Pobega Mirjan

4. PUHOV Robert (s.p.)
Mizarstvo
Vanganelska c. 16, Koper

Predlagatelja: Vračić Nenad, Babič Peter

Na volitvah,
21. in 22. junija 2019
boste lahko volili največ
27 kandidatov/ kandidatk
katerim želite zaupati funkcijo
člana skupščine.

Kaj so droži?
Droži so najstarejše vzhajalno sredstvo iz moke in
vode. Peka kruha z drožmi naj bi se začela
4000 let pred našim štetjem, nekje v
Egiptu. Ko je gospodinja pozabila
košček testa in ga je uporabila
pri naslednji peki, je videla, da je kruh veliko bolj
okusen, sredica mehkejša,   velikost kruha pa
bistveno večja. Starejši
bodo vedeli, da so pred
iznajdbo industrijskega
kvasa uporabljali le droži
ali divji kvas ali kislo testo.
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Obeležili smo 40-letnico zbornice
in podelili jubilejna priznanja članom
V petek 17. maja 2019 je v dvorani Sv. Frančiška Asiškega v Kopru predsednik zbornice Slavko Vižintin, jubilantom naše zbornice, tako samostojnim podjetnikom kot gospodarskim družbam ter družinskim
obratovalnicam, podelil jubilejna priznanja. Letošnjih slavljencev je
bilo 49.
Večer je bil namenjen slavju, tako za vsakega od slavljencev kot za
samo zbornico, ki letos beleži okroglo obletnico delovanja. Že 4 desetletja je zbornica prostor, kjer se obrtniki in mali podjetniki združujejo
in povezujejo. Ustvarili so si organizacijo, ki skrbi za njihov razvoj in
pomaga pri reševanju težav, s katerimi se srečujejo znotraj svojih dejavnosti. S temi uvodnimi besedami je predsednik zbornice nagovoril
prisotne. S svojo prisotnostjo nas je počastil tudi župan Mestne občine Koper Aleš Bržan, ki je zbornici, ob 40-letnici njenega delovanja,
podelil občinsko priznanje.

Župan Mestne občine Koper Aleš Bržan je po pozdravnem nagovoru izročil priznanje MO Koper  predsedniku
Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper Slavku Vižintinu ob njeni 40. obletnici delovanja

Med
podeljevanjem
priznanj smo
prisotnim
predstavili
videoposnetek
s člani zbornice

Predsednik zbornice Slavko Vižintin je v svojem govoru izpostavil,
da je potreba po ustanovitvi naše organizacije nastala pri obrtnikih
samih. Da so bili obrtniki nekoč bolj vztrajni je dejstvo. To dokazuje
tudi podatek, da so ustanovitelji koprskega združenja današnji dom
zgradili z lastnimi finančnimi prispevki in prostovoljnim delom, saj so
nujno potrebovali prostor, kjer bi se srečevali in združeni lažje sodelovali z občinskimi službami in drugimi organizacijami. Zbornica je skozi čas presegla različne faze delovanja. V letu 2013 ukinjeno obvezno članstvo je celoten
obrtno-zbornični sistem nedvomno ošibilo. Miselnost tistih, ki so se v tistem času odločili zapustiti organizacijo, češ,
da bodo nekaj prihranili, je bila zmotna. Nekatere je ta odločitev še dražje stala. Znašli so se sami v trenutku, ko so potrebovali strokovno pomoč, ki jim je bila prej omogočena. Pri tem je predsednik dodal, da so se nekateri v naše vrste
tudi vrnili, saj so uvideli, da to organizacijo potrebujejo. Poudaril je, da kljub upadu članstva ostaja koprska zbornica
ena močnejših organizacij v širšem okolju po številu članov, saj jih ima več kot 500.
Poudaril, da je številčnost dejansko tista, ki nekaj šteje in člane pozval, da v zbornico verjamejo in ji pomagajo, da
bo članstvu še naprej v podporo. Prisotne člane je spomnil, da bodo meseca junija na zbornici potekale volitve za
naslednji štiriletni mandat. V svojem mandatu je Slavko Vižintin, skupaj z vodstvom zbornice, dosegel korenito spremembo v načinu volitev. S spremembo statuta leta 2015 je OOZ Koper dosegla, da lahko predsednika zbornice volijo
vsi njeni člani, kar odraža demokratičen sistem delovanja.
Govor je zaključil z slovesnimi besedami, da bo svojo pot kot predsednik zbornice letos zaključil. V zbornici želi delovati še naprej, predvsem pri aktivnostih, ki bodo člane še bolj združevale in povezovale.

Pred petimi leti je, po dolgih letih prizadevanj in rahljanj papirnatih vozlov,
na obrobju Kopra, neposredno ob obvoznici, zaživela težko pričakovana
Obrtna cona Sermin. Njena predhodnica v Šalari je z razvojem in rastjo
poslovnih potreb postala pretesna. Ob odkupu zemljišča in izbiri izvajalca del se je zdelo, da je novi objekt za vogalom, a je tedanja kriza hitro
pokazala svoje ostre zobe. Ko je mnoge že preveval pesimizem, so
se z ustanovitvijo Konzorcija Sermin, ki mu je uspelo uskladiti želje
skoraj petdesetih obrtnikov, uresničile tudi sanje o novih prostorih. Preko nemirnih voda je ladjo v varen pristan pripeljal direktor Konzorcija Sermin Dimitrij Vivoda, ki je na slavnostni
skupščini spregovoril o tem kako so koprski
obrtniki in podjetniki prišli do težko
pričakovanih poslovnih
prostorov.
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Kulturni program
sta obogatila
pesnik Feri Lainšček
in pevka Ditka
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Družinska obratovalnica - Gostilna Hrvatin
Zgodovina Gostilne Hrvatin na Elerjih se je začela v domači kuhinji v središču vasi. Pred
90 leti je Ana Hrvatin v kuhinjo poleg štedilnika postavila mizo, za katero je gostila domačine. Tako je začela obratovati vaška gostilna. V njej je po Anini upokojitvi sin Berto kuhal
klobase in zelje ter rezal pršut in sir. Berto je gostilniško življenje na Miljskih hribih začinil
z nogometno zgodbo Olimpije v času, ko je bil slovenski nogomet na vrhuncu. Bil je strasten navijač in nogometne dosežke izbranega kluba praznoval tudi na domačem terenu.
Že tedaj so Gostilno Hrvatin redno obiskovali Tržačani, ki so cenili okusno domačo kuhinjo.
Osamosvojitev Slovenije je prepoznavna vaška gostilna slavila na novi lokaciji. Tradicija
domače kuhinje se je nadaljevala v novozgrajeni hiši, od koder pogled sega od Slavnika
čez vinograde in morje do Pirana. V družinski gostilni strežejo kakovostna vina, ki jih pridelujejo sami. Iz kuhinje zadiši po sveže pečenem kruhu. Med obiskovalci prevladujejo gostje
iz sosednjih Milj in Trsta. Gostilna je priljubljena med družinami, saj poleg okusnih jedi
omogoča otrokom igro na prostem.
V imenu gostilne Hrvatin je priznanje prevzel Alan Hrvatin.

Družinsko podjetje - Pimetal d.o.o. - izdelovanje drobnih kovinskih predmetov
Pol stoletja je tudi za družinskim podjetjem Pimetal d.o.o., ki piše zgodbo o uspehu že od
svojih začetkov. Ustanovil ga je Ivan Egon Pinter, eden od graditeljev in ustanoviteljev
današnje obrtne zbornice. Bil je prizadeven obrtnik in zelo aktiven družbeno politični
delavec. Po desetih letih delovanja je s sedmimi zaposlenimi Pimetal postala ena večjih
obratovalnic v Kopru. Njihova primarna dejavnost je bilo izdelovanje drobnih kovinskih
predmetov. Leta 1991, ob razpadu nekdanje skupne države, je dejavnost prevzel sin
Ivana Egona Pinterja, Sergej. Takratna industrija se je čez noč sesula, podjetje Pimetal
pa je preživelo nekaj zares težkih let. Poiskati so morali nove kupce in se domisliti novih
izdelkov. Konec devetdesetih so se razmere izboljšale, sledila so leta vlaganj v sodobne,
računalniško krmiljene stroje, ki so podjetju omogočili partnerstvo v zahtevnejših vejah
industrije. Največji preskok pa je pomenila selitev v nove poslovne prostore v Obrtni coni
Sermin. Pimetal se je hkrati povezal v novo (solastniško) podjetje Formus in sedaj je razvoj
dejavnosti še hitrejši. Zgodba o uspehu se torej nadaljuje.

Priznanji za 60 LET DEJAVNOSTI

Priznanji za 40 LET DEJAVNOSTI

Družinska obratovalnica - Zlatarstvo-filigranstvo Stefanovski

1. Družinska obratovalnica - Avtokleparstvo Trbovc
2. Kovačič Branko - Omni Trade d.o.o. - elektroinstalaterstvo

Zlatarstvo Stefanovski se že od leta 1959 ukvarja s prodajo in izdelavo zlatega ter srebrnega nakita. Družinsko zlatarno, ki jo je pred 60 leti na Čevljarski ulici 8 v Kopru odprl
Nikola Stefanovski, nadaljuje sin Rikard, in sicer še vedno v isti ulici, le z drugo hišno številko. Zlatarna ponuja pestro izbiro filigranskih izdelkov, tudi takšnih, ki so plod ročnega
dela njihove zlatarne. Bogata je tudi njihova ponudba poročnih prstanov, več kot 50, ki so,
kot pomenljivo pravi Rikard, edini večni in trajni del poroke. Niso le za okras, pač pa imajo
globlji pomen: oblika kroga predstavlja večnost, nesmrtnost in celovitost. Prstan nima
začetka, pa tudi konca ne. Naj se tudi zgodba o uspehu te zlatarne še dolgo ne konča.

A K T U A L N O

A K T U A L N O

Priznanje za 90 LET DEJAVNOSTI

Čevljar Aleksandar Vuković
Na počitnice k stricu v Izolo je leta 1958 iz Črne Gore prišel Aleksandar Vuković… in tukaj
ostal vse do danes. Tistega leta je bilo v Kopru devet čevljarskih obratovalnic. Glede na to,
da se je v domači Črni gori izšolal za čevljarja, je v Šmarjah pričel s svojo obrtniško kariero,
kmalu za tem pa obrt preselil v središče Kopra, na Župančičevo ulico 33, kjer ga po šestih
desetletjih še vedno lahko obiščete. Gospod Vuković je bil v Kopru prvi z izobrazbo s področja izdelave ortopedske obutve. Na predlog koprske zbornice mu je Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije leta 2014 podelila priznanje za najstarejšega obrtnika leta. O gospodu
Vukoviču najdete veliko zapisov raznih časopisnih hiš, saj velja za starešino svojega poklica. Njegovim častitljivim 87 letom navkljub mu veselja do dela nikoli ni zmanjkalo. Vsako
jutro se z avtomobilom odpravi v Koper, v svojo delavnico, kjer še vedno, tudi zase, popravi ali izdela kakšno obuvalo. Ponosno nam je povedal, da si čevljev nikoli ni kupil.

Priznanja za 30 LET DEJAVNOSTI

Priznanji za 50 LET DEJAVNOSTI
Družinska obratovalnica - Frizerski salon Potočnik
Iskren zapis o začetkih v frizerskem poklicu jubilantke zveni tako:
”Sem Joži Potočnik, rojena Benčič v Hrpeljah. Že kot otrok sem hodila k teti Mileni, ki
je imela frizerski salon v Hrpeljah. Milena je bila znana frizerka, saj je bila v tistih časih
tudi edina za vse Brkine in Istro. Na Kozini pa je bila Milka. Že kot otrok sem imela veselje
do tega poklica in se pri teti leta 1953 zanj izučila. Dve leti kasneje sva se preselili v Koper,
kjer sem se zaposlila v frizerskem salonu Dama v Kidričevi ulici, leta 1965 sva s teto odprli
salon v Župančičevi ulici 35, štiri leta kasneje pa sem na Santorijevi ulici odprla še svojega,
v katerega po petdesetih letih še vedno rada zahajam. Sedaj ga vodi moja hčerka Irena.
Frizerski poklic sem res z veseljem opravljala in še danes kaj naredim po svojih zmožnostih. Imela sem srečo, ker sem se s svojimi delavkami vedno lepo razumela, saj so bile pri
svojem delu vse zelo vestne. Še danes se veliko družimo in poveselimo. Delo mi ni bilo
nikoli naporno, ker se rada družim z ljudmi, s strankami pa še posebej. Ko pridem v salon,
pozabim na vse skrbi in se v njem dobro počutim. Želim si, da bi mi zdravje še dolgo služilo
in da bi se še veliko let družila s svojimi najdražjimi. ”
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1. Babič Peter s.p. - strojne instalacije in kovinske konstrukcije
2. Boršič Miran – Boršič k.d. - grafična dejavnost
3. Civić Zuhdija s.p. - gradbeništvo
4. Gržentić Nives s.p. - frizerstvo
5. Gunjač Vladimir s.p. - elektroinstalaterstvo
6. Jakomin Gracijela s.p. - kemična čistilnica in pralnica
7. Kavalič Nevio s.p. - sestavljanje okvirjev za očala
8. Kozlovič Dorjan s.p. - pleskarstvo

9. Kralj Mirjana s.p. - računovodstvo
10. Loredan Fabrizio s.p. - avtokleparstvo in avtoličarstvo
11. Peroša Elvis s.p. - avtoprevozništvo
12. Stančič Dorijan s.p. - avtoprevozništvo
13. Stepančič Franc s.p. - parketarstvo
14. Štamcar Slavica s.p. - računovodstvo
15. Vivoda Dimitrij - Vivoda d.o.o. - gradbeništvo in pleskarstvo
16. Zadnik Viljem s.p. - avtoprevozništvo
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1. Bubič Milan s.p. - avtoprevozništvo
2. Gorjan Melina s.p. - frizerstvo
3. Hlede Tamara s.p. - kozmetika
4. Kajba Marija s.p. - frizerstvo
5. Kapun Iztok – Senčila Capris d.o.o. - izdelava in montaža senčil

A K T U A L N O

A K T U A L N O

Utrinki s slavnostne skupščine

Priznanja za 20 LET DEJAVNOSTI

6. Morosini Loris s.p. - trajnostno oblikovanje in frizerstvo
7. Nautic Service d.o.o.- vzdrževanje plovil, strojne in elektro opreme
8. Panić Goran s.p. - ključavničarstvo in gradbeništvo
9. Porfid d.o.o. - gradbeništvo in elektroinstalacije

Priznanja za 10 LET DEJAVNOSTI

1. Daničić Tin s.p. - frizerstvo
2. Furlan Deni s.p. - strojne instalacije
3. Glavina Danjel s.p. - strojne instalacije
4. Jakomin Elvis - gostinstvo
5. Kojić Živko - mehanska obdelava kovin
6. Mevlja Pascal s.p. - mizarstvo
7. Piciga Franko s.p. - avtomehanika
8. Portal Inženiring d.o.o. - trgovina, proizv. in montaža stavbnega pohištva
9. Rivić Josip - vzdrževalna dela na objektih
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10. Rubel d.o.o. - orodjarstvo
11. Sever Klavdij s.p.- avtomehanika
12. Stadina Zdenko s.p. - avtoprevozništvo
13. Šavron Aleš s.p. - avtomehanika
14. Šutić Milovan s.p. - zaključna dela v gradbeništvu
15. Turk Elvis s.p. - avtomehanika
16. Urbanaz Narciso s.p. - storitve z gradbeno mehanizacijo
17. Vatovec Grozdan - avtomehanik
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SEKCIJA FRIZERJEV

Frizerji sodelovali v vseslovenski Strokovni dogodek privabil tudi naše frizerje
prostovoljski akciji
Dan za spremembe
     Člani sekcije frizerjev so ponovno izkazali posluh za dobrodelnost in tokrat sodelovali v akciji, ki jo je na pobudo Slovenske
filantropije organiziral Svetovalni center za otroke, mladostnike
in starše Koper. Akcija je potekala v tednu od 1. do 6. aprila 2019.
Pripravljenost za sodelovanje v vseslovenski dobrodelni akciji
je izkazalo pet frizerjev naše zbornice, ki so skupno podarili 22
bonov za ureditev pričeske.
Čestitke za odziv gredo:

Budan Žani - Frizerski salon Žana
Gržentić Nives -Salon Nives
Daničić Tinu -Frizerski salon Đurđa
Kocjančič Patriciji - Frizerski salon Zlati koder
Dobrin Marku - Frizerski salon Ada
     Na centru so priložnost za brezplačno ureditev pričeske ponudili otrokom, za katere so vedeli, da jim bo to dragoceno darilo. S pomočjo dobrodelnih frizerjev je bila za marsikaterega
otroka to edinstvena izkušnja, ki mu je polepšala dan.
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SEKCIJA FRIZERJEV

     V soboto 18. in nedeljo 19. maja je v Portorožu potekal dvodnevni  spomladanski
kongres frizerjev – Spring Salon 2019.
     Sobotni program je ponujal številne
Look and Learn seminarje (glej in se uči).
Večina koprskih frizerjev se je zbrala na
Subrininem seminarju, kjer so bile prikazane tehnike modnega moškega striženja
in urejanja brade. Poleg dveh marketinških
predavanj, je nedelja ponujala zanimiv
hair show, v katerem so sodelovali odlični
slovenski frizerji, ki so med udeležence prenesli svojo energijo, znanje
in navdušenje,  s
katerim ustvarjajo vsakodnevno
modo na področju
frizerstva.
    Zbornica je svojim
članom stroške vstopnice tudi financirala.
V okviru zbornice so se
dogodka udeležili štirje
frizerji.

S E K C I J E

      Koprska območna služba Zavoda RS za zaposlovanje je 14. maja 2019,  v
sodelovanju z Eures - Evropski portal za zaposlitveno mobilnost,   organizirala čezmejni zaposlitveni sejem, na katerem se je predstavila tudi naša
zbornica.
     Sejemski dogodek je iskalcem zaposlitve nudil prostor kjer so se lahko
srečali s podjetji, ki so  ponujala številna prosta delovna mesta. Na sejmu
so sodelovala podjetja iz Slovenije, Hrvaške in Italije ter koprski zavod za zaposlovanje in tuje ustanove, ki brezposelnim izven Slovenije
pomagajo do zaposlitve. V okviru sejma je
OOZ Koper predstavila svoje delovanje. Poklic steklarja je  predstavil predsednik zbornice Slavko Vižintin,  frizerka Žana Budan
je predstavila svoj poklic tako, da je dvema
modeloma uredila pričesko,  Valentina Brainich pa je poklic kozmetičarke predstavila
tako, da je naličila mimoidočo gospo.
      Zbornica je svoje člane povabila, da podajo
informacije o aktualnih in planiranih prostih
delovnih mestih in prostor, da se s kandidati-iskalci zaposlitve srečajo na sejmu. Takega
interesa za sodelovanje člani niso izkazali, je pa
naš razstavni prostor obiskalo veliko oseb, ki so
se zanimale za delo npr. v  frizerskem salonu in
gostinskem obratu. Nekaj razgovor z morebitnimi sodelavci je opravil tudi predsednik zbornice, ki
pravi, da se tudi sam sooča s pomanjkanje kvalificiranega kadra.

SEKCIJA FRIZERJEV

Uspešno izpeljan frizerski seminar
     V soboto 25. maja 2019 smo v zeleni dvorani zbornice gostili slovenskega frizerja,
ambasadorja za Schwarzkopf  Professional  Mateja Bogataja.  Na seminarju je Bogataj
predstavil tehniko ženskega striženja in barvanja, pri čemer uporablja lasno kozmetiko Trinity,  ter tehniko moškega striženja in urejanja brade v Tailor`s stilu.  Strokovnega
seminarja se je udeležilo deset frizerjev, med njimi je bilo sedem članov naše sekcije.  
Seminar je potekal v prijetnem vzdušju, kjer je predavatelj svoje bogato znanje prenesel med udeležence, ki ga bodo nedvomno uporabili pri svojem delu. Vsak tovrstni
dogodek je tudi priložnost za druženje, ko pa gre za učenje, se prijetno poveže s koristnim. Predsednica sekcije Žana Budan je bila z izvedbo seminarja zelo zadovoljna in v
prihodnje pričakuje, da se bodo člani na organizirane aktivnosti še številčnejše odzvali.

Finančne spodbude malih
vrednosti - vavčerji za večjo
konkurenčnost mikro, malih
in srednje velikih podjetij!
     Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v letošnjem letu uvedel nov program
enostavnih spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja,
t.i. vavčerji. Vavčerji manjšim podjetjem omogočajo bistveno poenostavljen
dostop do sredstev, s pomočjo katerih MSP lahko krepijo konkurenčnost in
kompetence ter tako povečajo dodano vrednost na zaposlenega.
     Posebnosti teh spodbud so: hitra obravnava, na voljo so skozi vse leto, brezplačna pomoč in svetovanje pri pridobitvi vavčerjev preko SPOT svetovalcev.
S pomočjo vavčerjev je možno pridobiti do 60 % sofinanciranja upravičenih
stroškov za posamezni odobren vavčer, letno lahko posamezno podjetje koristi 3 vavčerje oziroma do maksimalno 30.000 € vrednosti. Za določena vsebinska področja vavčerjev so upravičeni stroški že od 1.1.2019 oziroma od datuma,
določenega v posameznem pozivu.
     Na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada je trenutno objavljenih
11 pozivov vavčerjev, in sicer;  za zaščito intelektualne lastnine, za certifikate
kakovosti, za dvig digitalnih kompetenc, za pripravo digitalne strategije, za
digitalni marketing, za udeležbo na mednarodnih forumih, za tržne raziskave
tujih trgov, za udeležbo v gospodarskih delegacijah, za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, za kibernetsko varnost, za
preoblikovanje družb.
     Predstavitev namena posameznih vavčerjev je na voljo na spletni strani
Slovenskega podjetniškega sklada, https://podjetniskisklad.si
     Podjetja, ki ste na kateri izmed navedenih področjih aktivna, priporočamo,
da izkoristite ugodnosti, ki jih Slovenski podjetniški sklad namenja mirko, malim in srednje velikim podjetjem.
     Za prijavo na javnih pozivih lahko kandidirajo:              
•
mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS (s.p., gospodarske
družbe, zadruge),            
•
podjetje mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega (kot zaposlena oseba se upošteva tudi nosilec dejavnosti pri s.p., če je to njegova
edina podlaga za zavarovanje),                   

•

podjetje ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti do javnih organov in organizacij,           
•
podjetje mora upoštevati pravilo državne finančne pomoči »de minimimis«, kar pomeni, da skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju prijavitelja in povezanim družbam v obdobju 3 zaporednih let ne sme preseči
200.000 EUR.               
     Projekt, za katerega podjetje zaproša za sofinanciranje, mora ustrezati namenu in predmetu poziva, zunanji izvajalec mora ustrezati pogojem posameznega poziva, pri izboru zunanjega izvajalca je potrebno ravnati gospodarno
in storitev pridobiti po tržni ceni (vsaj tri ponudbe), aktivnosti po projektu morajo biti skladne z upravičenimi stroški po posameznem pozivu.
     Podjetje odda poenostavljeno vlogo na dveh straneh (prijavni obrazec 1 s
prilogami) po pošti na naslov Slovenskega podjetniškega sklada in izpolnjen
obrazec 2 – izjavo prijavitelja. K vlogi mora priložiti:               
•
potrdilo o plačanih prispevkih in davkih (e-davki FURS), največ 5 dni
pred oddajo vloge,                 
•
potrdilo o predloženih obračunih: REK, DDV (e-davki), največ 5 dni pred
oddajo vloge,              
•
seznam ponudnikov in prejete ponudbe (vsaj 3) ali dokazila o gospodarnem ravnanju.                
     Slovenski podjetniški sklad v roku 15 dni odgovori prijavitelju in sledi podpis
pogodbe o sofinanciranju. Po podpisu pogodbe ima prijavitelj v skladu s pogodbo določen rok za izvedbo aktivnosti (6 mesecev ali 12 mesecev, odvisno od
vavčerja). Po zaključenih aktivnostih prijavitelj predloži SPS zahtevek z dokazili:                 
•
račun izvajalca, ki mora biti izdan v upravičenem obdobju (DDV ni upravičen strošek),                     
•
potrdilo o plačilu računa izvajalca pred oddajo zahtevka (bančni izpisek),               
dokazila, da je bil predmet javnega poziva izveden – ta dokazila se razlikujejo glede na vsebino vavčerja (pridobljen ali obnovljen certifikat kakovosti, listina o zaščiti intelektualne lastnine, tržna raziskava, potrdilo
organizatorja o udeležbi na konferenci/srečanju/sejmu), po potrebi tudi
slikovno gradivo.                  
Dodatna pojasnila in pomoč pri pripravi vloge:
SPOT svetovanje Obalno-kraške regije,  Ferrarska 2, v Kopru (Primorska gospodarska zbornica), tel. 05 662 58 34, e-naslov: spot.obalnokraske@gmail.com

O B V E S T I L O

S E K C I J E

A K T U A L N O

Predstavitev zbornice na
zaposlitvenem sejmu v Kopru

Vir: Slovenski podjetniški sklad
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•

Št. 17, z dne 22. marca 2019

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne
primere zavarovanja
Št. 22 z dne 5. april 2019        
•
Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS)         
•
Popravek Pravilnika o kakovosti pekovskih izdelkov            
Št. 23 z dne 8. april 2019         
•
Zakon o dopolnitvi Zakona o gasilstvu (ZGas-C)            
Št. 24 z dne 12. april 2019            
•
Pravilnik o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za
omejevanje hitrosti          
•
Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev,
tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega
prometa        
Št. 28 z dne 3. maj 2019             
•
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2U)                
•
Odredba o določitvi cene licenc in dovolilnic za opravljanje prevozov v
cestnem prometu        
Št. 29 z dne 6. maj 2019             
•
Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za
socialno varnost              
•
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 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             

Gostilna Oljka išče nove sodelavce
Kolektiv gostilne Oljka v Vanganelu išče nove člane ekipe za pomoč
v strežbi. V mladem, dinamičnem in pozitivno naravnanem timu,
delodajalec nudi stalno zaposlitev,  dobrodošli so tudi študenti.
Delo poteka v urejenem delovnem okolju,
kjer je skrb za gosta v ospredju.  
Zainteresirane vabijo, da za več informacij pokličejo
Bojana Cepovića na tel. številko  041/689 002

                  

Oglasi BORZE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI mreže EEN

Borza poslovnih priložnosti mreže EEN je namenjena mikro, malim in srednje velikim slovenskim podjetjem in obrtnikom, ki želijo
vzpostavljati mednarodna poslovna sodelovanja s tujimi podjetji znotraj in izven Evropske unije.
•

Britansko inovativno podjetje, ki je razvilo pokrovček za steklenice za večkratno uporabo, išče evropskega proizvajalca.               
Šifra oglasa: BRUK20190410001
           
•
Nemško podjetje, ki proizvaja hrano za živali po najnovejših znanstvenih spoznanjih, išče partnerje za pakiranje v embalažo od 1,5
do 12,5 kg.                           
Šifra oglasa: BRDE20190409002
          
•
Poljsko podjetje, ki proizvaja talne obloge, išče proizvajalce
hrastovih lamel s specifičnimi parametri v skladu s proizvodnim
sporazumom.             
Šifra oglasa: BRPL20190416001       
          
•
Izraelski distributer elektronskih komponent za industrijske sisteme v različnih sektorjih, išče nove dobavitelje v okviru pogodbe o
distribuciji.             
Šifra oglasa: BRIL20190430001       
        
•
Katarsko podjetje, specializirano za proizvodnjo visokotlačnih in
vseh razredov termoplastičnih cevi, išče partnerje za poslovno
sodelovanje v okviru sporazuma o storitvah, ki lahko zagotovijo
surovine, kot sta polietilen PE100 in polivinilklorid PVC K65.               
Šifra oglasa: BRQA20190421001    
            
•
Francoski proizvajalec parketa, išče ognjevarno raztopino, ki bi jo
lahko nanašal na les med industrijsko proizvodnjo. Rešitev mora
biti v celoti razvita in dostopna na trgu.               
Šifra oglasa: BRFR20190502001                

•

Bolgarsko podjetje, specializirano za namestitev in podporo pametnih domačih brezžičnih in žičnih naprav (pametne tehtnice, ogledala, pametne varnostne naprave), išče nove dobavitelje Z-wave (in
združljivih) naprav in krmilnih plošč.                  
Šifra oglasa: BRBG20190503001    
             
•
Romunsko podjetje, specializirano za zložljive pergole, išče proizvajalce ali distributerje.                
Šifra oglasa: BRRO20190401001              
•

Irsko podjetje, išče proizvajalce promocijskih izdelkov, pekarskih
pripomočkov, kuhinjskih pripomočkov, keramike, stekla, plastičnih
izdelkov in tiskanja / embalaže za promocijo izdelkov.              
Šifra oglasa: BRUK20190425001     
       
•
Britansko podjetje, specializirano za zagotavljanje dejavnosti za ljudi s posebnimi potrebami, kot so demenca, učne težave in telesne
okvare, išče proizvajalce, ki lahko zagotovijo posebej zasnovane
produkte.                 
Šifra oglasa: BRUK20190523001   
         
•
Ciprsko podjetje, ki proizvaja medicinske izdelke in opremo, išče
distributerje.            
Šifra oglasa: BOCY20190212001
Kontaktna oseba za več informacij:
Sebastjan Rosa, Univerza na Primorskem
Center za razvoj in prenos znanj
Kontakt - E: sebastjan.rosa@upr.si
- T : 05/663 77 87

16

O G L A S

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki
obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu
organu            
Št. 30 z dne 10. maj 2019          
•
Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji
osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem
znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2019          
Št. 32 z dne 17. maj 2019        
•
Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih
nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

•

M A L I

L I S T
U R A D N I

Iz vsebine Uradnega lista

