Poštnina plačana pri pošti 6105 Koper-Capodistria

Informativno glasilo OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE KOPER

Številka

98 - november 2022

Vabljeni na
PREDNOVOLETNO
SREČANJE ČLANOV
v Grand Hotel Koper

Razpisi
ZAVODA ZA
ZAPOSLOVANJE

Seminar
HACCP

Seminar
ZA FRIZERJE

Obiskal nas bo
DEDEK MRAZ
www.oozkoper.si

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

Staničev trg 1, 6000 Koper

Sergej Pinter

predsednik OOZ Koper
T: 040/230 620
E: sergej.pinter8@gmail.com

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
Člani OOZ Koper prejemajo glasilo brezplačno

Ko listam po zadnji številki, se spomnim, da smo bili
takrat še v korona krizi. Skoraj smo jo že pozabili, saj je
tukaj nova kriza. Tokrat energetska. Ampak nič zato. Ko
zavrtim film nazaj za dobrih trideset let moje kariere, se
mi zdi, da smo neprestano v neki krizi. Če kdo, potem
se znamo prav mi, podjetniki, najbolje prilagajati
različnim krizam. V tem smo res pravi mojstri.

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

•

Dunja Verbajs

Davčno svetovanje
Verbajs d.o.o.

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

Člani OOZ Koper imajo tudi naslednje popuste

  

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

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

Janez Starman

odvetnik
Odvetniška pisarna
Starman/Velkavrh

•
•
•

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

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

I N F O R M A C I J E

O Z S

Prijava na spletni portal OZS

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

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

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

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

Urnik za stranke:

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

P R I

D E L U

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

•
•
•

   

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

Storitve za člane OOZ Koper z 20 % popustom

      

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

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

•

Varteg d.o.o

Dolga reber 16c, 6000 Koper

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

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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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

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:    

•

•
•
•
•
•

Zadnjo tiskano številko Obrtniških novic smo pripravili
septembra lani. Tekoče vas obveščamo po drugih,
modernejših kanalih. Lepo je zaživela naša Facebook
stran, pomembne informacije vam vedno pošljemo na
elektronske naslove, kadar pa je res nujno, dobite naš
SMS.

U V O D N I K

Drage podjetnice - obrtnice, dragi podjetniki - obrtniki

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

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.

Vsi vemo, da nam kronično primanjkuje kadrov. Ne
moremo vedno samo kritizirati, sami pa ne storiti nič,
zato se je vaša obrtna zbornica resno lotila dela. V
zadnjem letu smo največ pozornosti posvetili prav promociji obrtniških poklicev. Spomladi smo v
okviru projekta Obrtna pot izpeljali akcijo promocije obrtnih poklicev za osnovne šole. V treh naših
podjetjih smo približno petintridesetim osnovnošolcem predstavili nekaj naših poklicev. Prav lepo
je bilo opazovati otroke, ki so pokazali presenetljiv interes. S takšno promocijo bomo nadaljevali.
Potrebujemo čim več članov, ki bi si vzeli nekaj časa in predstavili svoje delo. V septembru smo
odpeljali poln avtobus osnovnošolcev na celjski sejem. Tam so si med drugim ogledali Ulico obrti,
kjer so bili predstavljeni različni obrtni poklici. Na zbornici smo gostili dijake 2. letnika Srednje
ekonomsko poslovne šole Koper, kjer so v sklopu projekta »Mladim se dogaja« izvajali različne
podjetniške delavnice. Mladim dijakom smo se kot podjetniško podporna organizacija predstavili
tako, da smo opisali pomen in delo naše zbornice. Svojo uspešno podjetniško zgodbo je predstavil
tudi član zbornice.
Prebudile so se tudi nekatere sekcije. Gradbinci in inštalaterji so pripravili skupni strokovni dogodek
ter ga nadgradili z manjšim piknikom in še enega pripravljajo za konec leta. V začetku decembra
bodo frizerji pripravili seminar ženskega in moškega striženja z željo, da bi ponovili uspešno
izpeljan strokovni seminar meseca maja.
Obresti na kredite strmo rastejo? Nikakor ne za vas, drage članice in člani. Vaša zbornica je v
sodelovanju s Primorsko hranilnico Vipava poskrbela za brezobrestne kredite. Pozanimajte se,
kvota še ni izčrpana do konca.
Seveda smo bili tudi družabni. To nam gre res dobro od rok. Bili smo na izletu, pripravili smo
tradicionalni piknik, konec septembra pa še slavnostno skupščino, na kateri smo podelili priznanja
za okrogle jubileje. Z veseljem naj dodam, da na vseh dogodkih beležimo vedno boljšo udeležbo.
Očitno člani radi pridete »med svoje«. Obširno poročilo s fotografijami je na naslednjih straneh
vaših obrtniških novic.
In kaj nas letos še čaka? Po dveh letih se vračata dva tradicionalna dogodka. Prihod Dedka Mraza
za naše najmlajše in Zbor vseh članov. Prijavite se v čim večjem številu, zanimivo in prijetno bo.
Kadar smo skupaj, smo vedno dobro razpoloženi. In prav je tako.
						

Vaš predsednik Sergej Pinter
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Predsednik zbornice Sergej Pinter je jubilejna priznanja članom zbornice
podelil na slavnostni prireditvi 29. septembra v restavraciji Al Mulin. Slavljencev je bilo petinpetdeset, med njimi je najvišje priznanje,  za 60 let
družinske dejavnosti,  prejela Domačija Ražman, ki jo že nekaj let uspešno
vodi gostinec Vladimir Ražman s svojo družino.

A K T U A L N O

V A B I L O

Skupaj slavimo uspehe

Priznanja so prejeli samostojni podjetniki,  gospodarske družbe in družinske obratovalnice, ki v letošnjem letu beležijo 10, 20, 30 in 40 let opravljanja
dejavnosti. Med 40-letniki so priznanja prejeli Gracijano Draščić  s podjetjem Dag d.o.o. Koper, Vojko Valič s.p. – Istrska klet Slavček, družinsko
podjetje Odeb d.o.o., družinska obratovalnica  - Frizerski salon Nevenka in
Mizarstvo Ivančič, ki ga vodi Peter Ivančič s.p.
Predsednik zbornice Sergej Pinter je v svojem nagovoru izpostavil dejstvo,
da prav v vseh poklicih kronično primanjkuje kadrov. Mnenja je, da je šolski sistem zgrešen, predvsem zadnja triada osnovne šole in srednja šola v
celoti. »Ta pripravlja preveliko število mladostnikov za študij  na fakultetah,
od katerih je marsikatera sama sebi namen in generira iskalce zaposlitve, ki
potem razočarano ugotovijo, da za njih ni službe. Svoj manjši delček krivde
dodamo še starši, ki bi radi, da bi bili vsi naši otroci diplomirani.« Ocenjuje,
da je nujno vzpostaviti vajeniški sistem, s katerim bo gospodarstvo pridobivalo kader, mladina pa si bo zagotovila prihodnost v poklicih, s katerimi
si bodo ustvarili človeka dostojno življenje. Za bolj prodorne, tiste ki si res
želijo še napredovati, pa mora biti na razpolago študij ob delu. »Mislim, da si naši otroci to zaslužijo, » je dejal prepričljivo.
OOZ Koper se je v zadnjem letu na področju promocije poklicev precej angažirala; v okviru projekta Obrtna pot je izpeljala
akcijo promocije obrtnih poklicev za osnovne šole. V treh podjetjih so obrtniki približno petdesetim osnovnošolcem predstavili svoj poklic. »Prav lepo je bilo opazovati otroke, ki so pokazali presenetljiv interes in niso pozabili vprašati niti to, kakšna
je plača,« je z nasmehom opisal Pinter in dodal, da bo zbornica s  promocijo poklicev nadaljevala tudi v prihodnje. Med
organizirane akcije za promocijo poklicev je izpostavil tudi ogled celjskega sejma, ki smo ga organizirali prav tako za učence
osnovnih šol in kjer je bila glavna destinacija Ulica obrti.
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Priznanje za 60 LET DEJAVNOSTI
Domačija Ražman

V sproščenem vzdušju je prisotne nagovoril tudi župan Mestne občine Koper Aleš Bržan, ki je za obrtnike in podjetnike dejal, da so nedvomno najbolj trdoživ in hitro prilagodljiv del gospodarstva. »Številni obrtniki, podjetniki in podjetja ste dokazali,
da ste dovolj odporni in prodorni, da vas krize ne omajajo, ob tem pa iščete nove priložnosti. V praksi to vsekakor zahteva izjemno
prilagodljiv um in veliko vztrajnosti. Veseli me, da sem danes tu, kjer z velikim spoštovanjem podeljujete priznanja obrtnikom in
podjetnikom jubilantom, ki so s svojo delavnostjo, dobrimi idejami, sprejemanjem tveganj in inovativnimi rešitvami pokazali pravo pot k uspehu.«
Napis »Skupaj slavimo uspehe« je krasil torto, ki je ob zaključku večera
dala piko na i slavnostnemu dogodku. Slogan je povezan tudi z miselnostjo, ki jo ima OOZ Koper kot organizacija, ki se že vrsto let bori za
boljše pogoje dela malih obrtnikov in podjetnikov. Kot je dejal predsednik zbornice Sergej Pinter so lahko prav vsi slavljenci ponosni, da so
z lastnim trudom, odrekanjem, vlaganjem in predanim delom, uspeli
svoja podjetja razviti in obdržati. Z veliko častjo je vsakemu izmed njih
stisnil roko in skupaj smo proslavili.

Tradicija Domačije Ražman se je pričela, ko sta leta 1962 Ervina in Marcel najela
gostilno, misleč, da gre le za kratek čas, a kmalu sta jo odkupila in začela pisati svojo
dolgo zgodbo uspeha.
Delovni pogoji v gostilni niso bili primerljivi s sedanjimi, nasprotno. Zamislite
si, da bi v današnjih časih hodili na poljsko stranišče brez vode in mila ali za pranje
kozarcev uporabljali vodo iz vodnjaka. Tista leta so bila res težka, a sta se vztrajna
in delovna gospodarja leta 1970 lotila prve večje adaptacije. Da bi zadostila osnovnim higienskim zahtevam, sta zgradila tako rekoč lasten vodovod s hidroforjem in
v gostilno pripeljala vodo. Uredila sta sanitarije in ostale prostore ter zgradila prvo
centralno kurjavo in priključila pralni stroj. Vse to je tedaj pomenilo velik napredek in
olajšanje za delo v gostilni.
Ervina in Marcel sta večinoma delala sama, včasih so jima pomagali otroci, občasno zunanji sodelavci. Standard je počasi, a vztrajno rastel. Predpisi pa tudi gostje so
postajali zahtevnejši. Leta 1987 so s preureditvijo kuhinje ponudbo obogatili še s peko
pic, ki je bila tako uspešna, da je naredila prelomnico v poslovanju. Leta 1991 je Marcel izpolnil pogoje za upokojitev, zato je dejavnost prevzel sin Vladimir Ražman, ki s
svojo družino uspešno nadaljuje dejavnost. Leta 1995 so se lotili izgradnje prizidka za
novo kuhinjo, obnovili tudi trgovinske prostore in gostinski del je s sodobno kuhinjo
zasijal v vsej svoji lepoti in funkcionalnosti. Zaposlili so kuharje in natakarje, saj družina brez dodatne pomoči ni več zmogla. V kuhinji pa še danes priskoči na pomoč
mama Ervina.
V vseh teh letih niso zanemarili vinogradništva, pač pa so povečali vinogradniške
in tudi oljčne nasade. Vinogradništvo, oljkarstvo, gostinstvo in ponudba sob so dejavnosti, ki se dopolnjujejo in tvorijo gostinsko celoto, ki jo družina Ražman v zadnjih
letih ponuja pod imenom domačija Ražman.

Priznanja za 40 LET DEJAVNOSTI

1. Gracijano Draščić – Dag d.o.o. Koper
2. Vojko Valič s.p.
3. Odeb d.o.o.
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A K T U A L N O

Prejemniki priznanj za leto 2022

4. Frizerski salon Nevenka
5. Mizarstvo Ivančič
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Vojko Valič s.p.
Vojko Valič je pred štirdesetimi leti prevzel renomirano družinsko
gostišče Istrska klet - Slavček.
Z ustvarjalnim in predanim delom ohranja in razvija ugled ter
prepoznavnost gostišča, ki se odlikuje po izbranih domačih, nekoč
priljubljenih, a danes že skoraj pozabljenih istrskih jedeh, kot so: bakala
na rdeče s polento, sipe na golaž, fuži in fritaja s tartufi …
S posebno ljubeznijo skrbi za svoja vina, ki so ekološko pridelana s
trudom in znanjem istrskih vinarjev.
Domačnost in izvirnost notranje ureditve Istrske kleti - Slavček že od
začetka pred 57 leti, njena umeščenost v zgodovinsko jedro Kopra ter
prijaznost osebja, pomembno prispevajo k prijetnem počutju domačih
in tujih gostov. Številne pohvale prihajajo celo iz daljnih držav, kakovost
pa so potrdili tudi mednarodni turistični ocenjevalci, ki so Istrsko klet
Slavček uvrstili v prestižna turistična vodnika Lonely Planet in TripAdvisor.

Odeb d.o.o.
Začetki strugarstva Odeb segajo v leto 1982, ko je Mirko Odeb pričel z
dejavnostjo ključavničarstva na terenu, ki jo je opravljal kot postranski
poklic vse do leta 1987. Istega leta je v lastnih poslovnih prostorih
na naslovu v Bertokih priglasil redno obrt in odprl obratovalnico z
dejavnostjo strugarstva. Zaradi potrebe po večjih prostorih se je pridružil
skupini oseminštiridesetih obrtnikov združenih v konzorcij, ki so pristopili
k skupni izgradnji obrtne cone Sermin. Leta 2012 je tako dogradil halo
primerno za struženje, rezkanje in varjenje, na katero je čakal dobrih
dvajset let. Istega leta je gospod Mirko od zbornice prejel priznanje za
30-letno uspešno opravljanje dejavnosti, a je le 6 let kasneje žal preminil.
Leta 2019 je njegova družina ustanovila podjetje z imenom ODEB d.o.o.,
ki uspešno nadaljuje tradicijo, vodi pa ga Tomaž Odeb.
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Frizerski salon Nevenka
Frizerski salon Nevenka je svojo karierno pot pričel veliko let pred
uradnim odprtjem daljnega 15. februarja 1982 z lastnico Nevenko.
Že kot majna deklica, si je želela postati frizerka in potovati po svetu.
Pri 14. letih se je tako iz majhnega Kopra podala v daljne Mekinje pri
Kamniku, kjer se je v prihodnjih dveh letih naučila vsega kar frizerski
poklic zahteva.
S kartonastim »kufrom« se je pripeljala do velike Ljubljane, kjer jo je
pričakal tako močan naliv, da ni vedela, ali bo vsebina kovčka sploh
prispela na cilj v Mekinje. Pot do tja je potekala v vlakom Čirom, na
katerem je bilo napisano »med vožnjo prepovedano trganje cvetlic«. Si
lahko predstavljate kako hitro je potekala vožnja?
Tako se je pričela njena poklicna pot, prepletena z veliko lepimi
izkušnjami, od prve šefice Milene, ki jo je naučila predvsem življenjskih
veščin in poštenega odnosa do dela in ljudi, do dela v frizerskem podjetju,
ter zanimivih izkušenj na televiziji Koper, kjer je srečala veliko različnih
ljudi in jih estetsko uredila. In končno do odprtja svojega frizerskega
salona, ki že vsa ta leta domuje v mestnem središču.
In letos, po 40 letih delovanja, njegova sicer upokojena lastnica še
vedno z veseljem pomaga hčerki v frizerskem salonu, čeprav vsako leto
na silvestrovo ponovi »A ne bi bil že čas, da neham delat? Saj sem že kot
živi spomenik.«
Ne, ni še čas, saj to jo drži pokonci, stranke si še vedno želijo njenih
umetnin, hčerki, ki sedaj pelje družinsko tradicijo naprej pa velikokrat
olajša delo in skrbi in če zaključimo, jo delo ohranja mladostno in veselo.

A K T U A L N O

A K T U A L N O

Gracijano Draščič - Dag do.o. Koper
Gracijano Draščič je svojo obrtniško pot pričel pred 40 leti, ko je
decembra 1982 na domačem naslovu v Bošamarinu priglasil dejavnost
orodjarstva. Samostojno jo je opravljal do aprila leta 1984. Še istega
leta je skupaj z Egidijem Draščičem priglasil skupno obratovalnico, ki je
delovala vse do leta 1989. Nato sta skupaj z ženo Agico prevzela vodenje
skupne obratovalnice z dejavnostjo orodjarstva ter izdelovanja kovinskih
in plastičnih izdelkov. Leto za tem sta ustanovila podjetje DAG d.o.o.
Koper, ki deluje še danes. Ta je svoje prostore dobil v novozgrajenem
objektu v Kampelu. Vodenje podjetja sta leta 2020 prepustila sinu Roku,
sama pa sta obdržala funkcijo prokuristov. O sebi povedo, da so skozi
leta postali eno vodilnih podjetij na področju izdelave orodij za brizganje
termoplastov v Sloveniji. Z visoko ravnjo strokovnega znanja zaposlenih,
najsodobnejšo tehnologijo in nenehnim vlaganjem v raziskave ter
razvoj so pridobili zaupanje pri razvoju najzahtevnejših izzivov, tako
domačih kot tujih naročnikov.

Mizarstvo Ivančič
Mario Ivančič, ustanovitelj družinske obratovalnice še danes aktivnega
mizarstva Ivančič, se je z mizarstvom ukvarjal že kot mlad. Izučil se je
za ta poklic in svojo prvo mizarsko delavnico imel že v rojstnem kraju v
Istri od koder je bil doma. S trebuhom za kruhom je šel v Nemčijo in ob
prihodu v Slovenijo je leta 1982 odprl svojo delavnico v Hrvatinih.
Kmalu se mu je pridružil sin Peter in z roko v roki sta delala vse do leta
2000, ko je ob upokojitvi Maria, mizarsko delavnico prevzel Peter.
Delavnica je skozi čas bila deležna stalne prenove, tako prostorske
kot tudi z nakupom sodobnejših strojev. V najboljših letih so imeli tudi
tri zaposlene, a ker je kader večni problem, je tudi ta številka upadla. V
delavnici pomaga že tudi tretja generacija. Ali bo obstala, je vprašanje,
ki si ga postavlja tudi Peter danes, saj ima sin povsem drugačne ambicije.
Sin naj počne kar si želi, saj tako bo najbolj uspešen, je Petrovo sporočilo
za vse starše, ki morda po tihem upajo, da bodo nasledniki v družinskih
podjetjih.
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Priznanja za 20 LET DEJAVNOSTI

1. Vili Bonin s.p.
2. Samir Hodžić – RI-MASS d.o.o.
3. Mujedin Imširović s.p.
4. Mirsad Karić s.p.

A K T U A L N O

A K T U A L N O

Priznanja za 30 LET DEJAVNOSTI

5. Kristjan Katarinčič – Istran d.o.o.
6. Edi Knez s.p.
7. Josip Miličević s.p.
8. Munir Porčić – Porčić d.o.o.

9. Dalibor Pešić s.p.
10. Vagres d.o.o.
11. Verano d.o.o.

Priznanja za 10 LET DEJAVNOSTI

1.Diana Avdić - Geaflor d.o.o.
2. David Bržan s.p.
3. Žana Budan s.p.
4. Deni transport, d.o.o. Dekani
5. Emby d.o.o.
6.Freeze System Šmerc d.o.o.
7. Geoit d.o.o.
8. Marjan Kozlovič s.p.
9. Mario Labinjan s.p.
10. Lucijan Lah s.p.
11. Marino Mamilović s.p.
12. Mega d.o.o.
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13. Metalimpex d.o.o.
14. Proteco, d.o.o. Koper
15. Robert Puhov s.p.
16. Darko Saražin s.p.
17. Feručo Sinčić - Ekoplast – S.I., d.o.o.
18. Sport technology d.o.o.
19. Tehnomarket d.o.o.
20. Tintter d.o.o.
21. Tvis, d.o.o. Koper
22. Dragan Vrček s.p.
23. Marino Vukelić s.p

1. AM-SATUS d.o.o.
2. AR čistilni servis d.o.o.
3. Kristina Benčić Štokovac s.p.
4. Marko Dobrin s.p.
5. Luka Franca s.p.

6. Aleš Jeranko s.p.
7. KEPROM d.o.o.
8. KM KLIMA d.o.o.
9. Miran Mikolič s.p.
10. Pero Pavić s.p.

11. Servis B.O. d.o.o.
12. Miroslav Šmitran s.p.
13. Stojan Šuber s.p.
14. VAL TRANS d.o.o.
15. Vrtnarstvo Moretini d.o.o.
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A K T U A L N O

Promocija zbornice, obrti in podjetništva
med učenci osnovnih in srednjih šol

Učenci obiskali
naše člane na delu
Naša zbornica se je pridružila tudi projektu
Obrtna pot, ki ga vodi krovna organizacija Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
K projektu smo se odločili pristopiti z namenom na inovativen način promovirati
poklice in tako omogočiti ogled poklicev v

Utrinki s slavnostne skupščine
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realnem delovnem okolju, ki je zagotovo
najbolj učinkovit način prepoznavanja posebnosti posameznega poklica.
Meseca marca smo organizirali tri predstavitve z ogledom dveh obratov in tako
35-im učencem sedmih in osmih razredov
štirih osnovnih šol predstavili poklic orodjar, mehatronik operater, elektrikar in
gastronomski tehnik, ki vključuje poklic
kuharja, natakarja, slaščičarja in hotelirja. Učenci so bili navdušeni, zato smo
na OOZ Koper zelo zadovoljni, da otrokom
lahko omogočimo tovrstne aktivnosti in
tako morda pomagamo   pri odločitvi o
poklicu, ki ga bodo ubrali. Nekateri  svojo
prihodnost že vidijo v obrtnih poklicih in
so se kar sami ponudili, da ko bo le možno,
bi prakso opravljali pri naših članih.

Hvala vsem našim ambasadorjem Sergeju Pinterju, Emilu
Re Gregoriču in Alešu Piščancu za odlične predstavitve in
animacijo otrok v čisto pravem pedagoškem slogu.
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     Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper je v okviru Javne
agencije republike Slovenije za spodbujanje podjetništva,
inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT v zadnjem
septembrskem tednu in prvem tednu meseca oktobra organizirala podjetniške delavnice Mladim se dogaja. Delavnice so bile namenjene dijakom 3. letnika programa Ekonomski tehnik ter dijakom 2. letnika programa Ekonomska gimnazija.  Na delavnicah jim je bilo omogočeno pridobivanje
podjetniških znanj in krepitev ustvarjalnosti ter spoznavati
podjetniško podporno okolja. Tako smo jim na zbornici ponudili prostor za izvedbo delavnic in zanje organizirali kratko predstavitev zbornice in dveh njenih članov.
     »S trdim delom in jasnim ciljem lahko dosežete marsikaj in
vselej naj bo cilj, da delate kar vas veseli«, so bile spodbudne
misli, ki jih je predsednik zbornice Sergej Pinter  namenil
dijakom. Sam se zaveda kaj pomeni trdo delo. Po več kot

30-ih letih samostojne podjetniške poti, še vedno vztraja in
danes si želi biti tudi zgled mlajšim generacijam, ki jih veliko
v svojem podjetju tudi izobražuje.  Svoj nagovor je zaključil
z mislijo: »Življenje je lepo, ta čas svoje mladosti izkoristite, da se
čim več naučite.«
Iz Kavarne Triglav nas je obiskal Nace Šumrada Smole
in mladim predstavil svojo uspešno poslovno zgodbo, ki pa
taka ni bila, ko se spominja svojih začetkov. »Ne obupati ob
prvem neuspehu«, je bilo njegovo sporočilo mladim, za katere pravi, da so lahko velik potencial, a le, če si to želijo.
     Prejeli smo tudi zahvalo Srednje ekonomsko-poslovne
šole Koper, da smo predstavili svoj pomen in poslanstvo
naše organizacije v lokalnem prostoru in nenazadnje, da
smo omogočili prostorsko izvedbo aktivnosti ter tako boljše
sodelovanje mentorjev in dijakov.

Odlična priložnost
za promocijo in mreženje
     Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper je sprejela povabilo logaške obrtne zbornice in tako na zaključnem
družabnem dogodku v sklopu tradicionalnega Tedna
obrti in podjetništva, ki je potekal od 19. do 24. septembra
2022 v prostorih tamkajšnje zbornice,  promovirala istrsko
kulinariko. Poskrbeli smo za pravi mediteranski kulinarični
vrhunec popoldneva in do večera z izbranimi vinarji in gastronomskimi ponudniki istrske kulinarike pričarali pravo
razkošje okusov.
      Dogodek je potekal v sproščenem vzdušju, potekalo
je tudi tekmovanje za najboljši golaž, ki je dopolnil dogajanje na zelenem vrtu logaške zbornice. Različnih okusov
skratka ni manjkalo. Med udeleženci smo lahko začutili
domačnost, saj smo z vsakim obiskovalcem stojnice poklepetali in jim predstavili naše čudovite obmorske kraje.
      Svoje izdelke so promovirali  Elizabet Bordon  iz Vina
Montis, Dejan Kozlovič s svojimi Di Kappa tartufi, Mihaela Rupnik Cek, ki je kot poznavalka turizma predstavljala
kulinarična in rekreativna doživetja v Istri, Mojca Bordon
iz vinarstva Bordon. Predstavitev svojih izdelkov so nam
zaupali podjetje Folpo in naša vinska hiša Vinakoper, tako
smo v osrednjo Slovenijo popeljali nekaj morskih okusov
in zlato rumeno malvazijo.
     Na  stojnicah so sodelujoči brezplačno ponujali svoje
izdelke, stroške za to pa je financirala logaška obrtna zbornica. Svoje izdelke so lahko tudi prodajali.

A K T U A L N O

A K T U A L N O

Gostili smo dijake
Srednje ekonomske-poslovne šole Koper

Zapeljali smo se v Celje na Ulico obrti
      Ogleda sejma MOS in Ulice obrti, ki smo ga organizirali
15. septembra 2022, so se pretežno udeležili  učenci 8. in 9.
razredov Osnovne šole Antona Ukmarja, Koper in OŠ Elvire
Vatovec, Prade s podružnično šolo Sv. Anton. Na OOZ Koper se trudimo izvajati aktivnosti s katerimi želimo učence
osnovnih šol pobliže spoznati z obrtnimi poklici, zato smo
povabilo za skupni ogled sejma poslali vsem osnovnim šolam v Mestni občini Koper in Občini Ankaran.
     Na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti v Celju je
namreč Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, v sodelo-
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vanju s svojimi člani, srednjimi poklicnimi in strokovnimi
šolami, ponovno odprla Ulico obrti, kjer so bili predstavljeni atraktivni obrtni poklici in deficitarni poklici. Osrednja točka ulice obrti je bila Vajeniška pisarna, kjer so lahko
zainteresirani obiskovalci prejeli vse informacije o izvajanju vajeništva. Izvajanje nekaterih obrtni poklicev oziroma
nekatere njihove procese je bilo mogoče videti v živo.  
     Učenci so povedali, da so se imeli lepo in da so spoznali
marsikaj novega.
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VABILO

Spletni seminar
HACCP in higiena živil
Izobraževanje - spletni seminar na temo HACCP
sistema in higiene živil -  bo potekalo na daljavo preko
videokonference

v četrtek, 24. novembra 2022,
od 9. do 12.ure
Po opravljenem seminarju udeleženci prejmete potrdilo, ki v skladu z Uredbo (ES) št. 852/2004 o higieni živil velja kot usposabljanje za pridobitev novih
znanj o higieni živil in načelih HACCP sistema in velja kot sprotno strokovno usposabljanje.

Program HACCP izobraževanja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pregled zakonodajnih zahtev na področju higiene
živil najpomembnejši dejavniki tveganja v hrani              
nalezljive bolezni, ki se prenašajo s hrano - prenos
in ukrepi za njihovo preprečevanje                     
dobra higienska in proizvodna praksa v povezavi s
HACCP sistemom
transmaščobe, akrilamid, alergeni, etilenoksid   

SEKCIJA FRIZERJEV

Seminar
Tehnike ženskega in moškega striženja

Predstavljene bodo sodobne tehnike ženskega
striženja po trendih Wolf cut in Curtain bangs (na
različnih dolžinah las), s katerimi frizer doseže
preprostost frizure, kar je v današnjem času
najpomembnejše, in se tako približa željam svojih
strank. Moški frizer bo predstavil sodobno tehniko
moških barber striženj po trendu French crop.
     Po seminarju vas vabimo, da se zadržite za neformalni
klepet ob prigrizku.

Seminar je torej namenjen vsem osebam, ki delajo s hrano - nosilci živilske dejavnosti, kuharji, peki, dostavljavci
hrane. . .

Kotizacija

150,00 EUR ( z DDV)
Z izvajalcem izobraževanja, podjetjem Varteg d.o.o., ima
zbornica sklenjeno sodelovanje, na podlagi katerega se
članom zbornice s poravnano članarino prizna popust v
višini 20% na vse storitve podjetja. Cena s popustom je
tako 120,00 EUR (z DDV).Stroške udeležbe bo zbornica
še dodatno financirala, tako, da znaša končna cena za člane s poravnano članarino 70,00 EUR (z DDV).

Cena seminarja

Plačilo

Kotizacijo poravnate do 22. novembra 2022 na poslovni račun podjetja Varteg d.o.o., Dolga reber 16c, 6000 Koper št. SI56 1010 0005 9163 011 (Banka Intesa Sanpaolo
d.d.), namen: ime in priimek udeleženca – HACCP. Zaradi
hitrejše obravnave lahko potrdilo o plačilo pošljete tudi
na info@varteg.si

Prijave

do 22. novembra 2022
na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si
Povezavo do seminarja prejmete dan pred dogodkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli ob prijavi in
v primeru, da je kotizacija poravnana. Morebitne odjave
izvajalec sprejema dva dneva pred izvedbo. Pri kasnejših
odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračajo. V primeru
premalo prejetih prijav ali odpovedi predavateljev si pridržujejo pravico do spremembe termina ali odpovedi
seminarja.

VABILO

S E K C I J E

S E K C I J E

SEKCIJA GOSTICEV IN ŽIVILCEV

Za člane sekcije frizerjev organiziramo strokovni
seminar tehnike ženskega in moškega striženja Korak
za korakom s Tomažem in Justinom Turkom

v soboto, 3. decembra 2022 ob 15. uri,
v zeleni dvorani OOZ Koper,
Staničev trg 1
Potek seminarja         

•
•
•

demonstracija novitet 3 ženskih tehnik striženja                  
demonstracija novitet 1 moške-brivske tehnike            
učinkovita komunikacija s stranko in pomen
timskega dela v salonu          

Polna cena seminarja je 120,00 + DDV, kar znaša
146,40 EUR ob predpostavki, da bo udeleženih 10
oseb. Članom sekcije frizerjev OOZ Koper s poravnano
članarino zbornica financira znesek udeležbe v višini
50,00 EUR. V primeru manjšega ali večjega števila
udeležencev se cena seminarja ustrezno poračuna.

Prijave

do srede 30. novembra 2022
na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si.
K prijavi priložite potrdilo o plačilu.
Odjavite se lahko najkasneje 30. novembra 2022.

Podatki za plačilo      
•
član OOZ Koper 96,40 EUR (DDV vključen)      
•
ostali udeleženci 146,40 EUR (DDV vključen)      
TRR OOZ Koper št.: 10100 00351 70352, banka Intesa
Sanpaolo - namen: seminar frizerji - koda namena:
OTHR - sklic: 99

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

Združili strokovno s prijetnim

Člani sekcij gradbincev in instalaterjev-energetikov so v petek 10. junija 2022 organizirali druženje, kjer so združili stroko in
zabavo.  Na srečanju je namreč potekala  predstavitev orodja in pripomočkov podjetja Forch d.o.o. iz Trzina, ki ima v svojem
asortimanu več kot 120.000 tisoč artiklov. Predstavili so rezalne in brusne plošče, svedre za različne materiale (beton,inox,
železo), razne silikone, fit mase, električno orodje, ročno orodje in še veliko artiklov, ki jih zajema gradbeništvo.

      

Komu je seminar namenjen?

Uredba nosilcem živilske dejavnosti nalaga, da nadzoruje osebe, ki delajo z živili, jim daje navodila in/ali jih
usposobi v zadevah higiene živil. Odgovorne osebe za
izvajanje notranjega nadzora (običajno so to nosilci dejavnosti, lahko pa so tudi vodje kuhinje), torej tisti, ki skrbijo za HACCP sistem, morajo biti primerno usposobljeni
za uporabo načel HACCP sistema. Kako to dosežejo? S
sprotnim izobraževanjem, tako, da prebirajo ustrezne
literature, obiskujejo strokovne sejme in se udeležujejo
strokovnih izobraževanj ter to zabeležijo. Vsak nosilec
dejavnosti mora pripraviti letni plan izobraževanja, ki je
del HACCP sistema ter vanj podrobno  navesti kako se
bodo posamezne zaposlene osebe, ki delajo z živili, v tekočem letu izobraževale. Če tega ni, običajno inšpektor
zahteva izvedbo izobraževanja.
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Predavateljica

Tea Brajda Grosek, diplomirana sanitarna inženirka z
večletnimi izkušnjami na področju vzpostavljanja HACCP
sistema v obratih družbene prehrane, izvajanjem notranjega nadzora in verificiranjem HACCP sistemov in usposabljanjem zaposlenih o higieni živil.

Informacije

Za več informacij na področju HACCP sistema lahko pišete na info@varteg.si. Dodatne informacije na področju
HACCP sistema, varstva pri delu, požarnega varstva, legionele, varstva okolja lahko dobite tudi na spletni strani
www.varteg.si
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SEKCIJA GRADBINCEV

Predstavitev
izdelkov Sika

VABILO

Člane sekcije gradbincev vabimo na predstavitev          
izdelkov Sika,

v petek, 25. novembra 2022 ob 18. uri,
v zeleni dvorani OOZ Koper,
Staničev trg 1
Vsebina predstavitve      

Predstavitev podjetja Sika          
•
sanacija kapilarne vlage        
Sistemi za polagalce keramičnih oblog          
•
hidroizolacijske malte
•
tekoče PU folije (LAM)
•
lepila za keramiko in fugirne mase
•
izbrani sistemi za polaganje keramike          
Sistemi za sanacijo betona 		
•
sanacija betona
•
ojačevanje gradbenih konstrukci) z Sika®
CarboDur®
•
izravnalne mase.         
Predstavitev sisterov Sika za fleksibilno
leplienje in tesnjenje           
•
predstavitev glavnih poličnih izdelkov                       
•
kemično sidranje - Sika Anchor fix®         
Zaključek     

Piknik
članov zbornice
V petek 9. septembra 2022 smo sedaj že
tradicionalno organizirali piknik članov
zbornice. Potekal je na posestvu »Panorama« na Montinjanu. Za dobro voljo
smo poskrbeli sami in tako odgnali tudi
slabo vremensko napoved. Skratka lepa
priložnost za petkovo druženja zahvaljujoč tudi okusni hrani iz žara.

Prijave

do srede 23. novembra 2022,
na tel.: 05/ 61 390 13 ali 041/725 125 ali
na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si.

Vsi udeleženci predstavitve bodo prejeli praktično darilo. Prav tako bomo med udeleženci
izžrebali eno osebo, ki bo
prejela Sikino darilno
košarico.
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Spoznali smo lepote
Koroške

Ogled medičarstva družine Perger

Skupinska slika z Hrabrom Pergerjem

Stara cerkev v Slovenj Gradcu

Splavarjenje po reki Dravi

20

       Izleta, ki smo ga organizirali predzadnji vikend v maju na Koroško, se je
udeležilo 20 oseb. Po prihodu  v Slovenj Gradec  smo se lepo posladkali
na degustaciji izdelkov družine Perger.  Gospod Hrabro, najstarejši član
družine nas je pospremil skozi zgodovino njihove družinske tradicije - dve
stoletji in pol staro dediščino medičarske, lectarske in svečarske obrti. Družinska zgodba ne govori samo o lectovih srcih, danes je ponudba veliko
bogatejša. Ponosni so, da so gostili Dalaj Lamo, Lucianna Pavarottija in
več kot 100.000 obiskovalcev s celega sveta. Sprehodili smo se tudi skozi  Slovenj Gradec, kjer nam je glavne znamenitosti tega mesta razkazal
tamkajšnji vodič.  
      Pohiteti smo morali, kajti so nas flosarske frajle in flosarji že čakali v
splavarskem pristanu v občini Muta na Gortini. Na splavu smo spoznali
kulturno dediščino splavarjev, doživeli nepozabno zabavo in uživali v splavarski vožnji. Izkušeni in nasmejani splavarji so poskrbeli za veselo vzdušje.
Na reki Dravi smo  bili deležni ponovnega potovanja v preteklost – splavarjenja kot je bilo nekoč.
       Prvi dan smo zaključili v znani pivnici Time Brewery, kjer smo ob
okusni večerji degustirali njihova piva. Pivovarna se nahaja v Radljah ob
Dravi, na hmeljarskem posestvu Čas,  s čimer je povezana tudi zgodba
podjetja -  od hmelja do piva. Imena  piv se namreč  navezujejo na uro, s
čimer izražajo lastnosti piva in simbolizirajo čas, ko pivo še posebej tekne.
       Drugi dan smo se iz hotela Korošica kjer smo bili nastanjeni odpravili v Mežico na dvourno dogodivščino v podzemlje Pece. S pravim
rudarskim vlakom, opremljeni v rudarski opremi, smo se odpeljali do osrčja rudnika, v okrožje Moring.  Vožnja po 3,5 km dolgem Glančnik rovu je
edinstveno doživetje, ki traja približno 15 minut. Izstopili smo na postaji v
osrčju gore 600 m pod površjem Velikega vrha. Ob spremstvu izkušenega
vodnika smo se podali po turistični poti in doživeli zgodovino rudarjenja.  
S  pomočjo razstavljenih eksponatov smo doživeli pravi »knapovški šiht«,
ki smo ga popestrili  s pravo knapovsko malico. Ko smo z vlakom ponovno
prišli na površje, po dveh urah preživetja pod zemljo, nas je sonce prav
malo zableščalo.
     Rudnik svinca in cinka Mežica je eden najstarejših rudnikov v Evropi,
s prvimi pisnimi omembami iz leta 1665. V rudniku so predstavljeni načini
rudarjenja in rudarska oprema, ki so jo rudarji uporabljali v različnih zgodovinskih obdobjih, od začetkov pred 350. leti do zadnjih dni rudarjenja v
preteklem stoletju
      Zanimiv dan smo nadaljevali v Ravnah na Koroškem, kjer smo si ogledali staro železarno - Mati fabriko. Razstava o jeklarskem podjetju z večstoletno tradicijo, ki je po drugi svetovni vojni doživelo razcvet, z njim pa
tudi mesto in regija. Inovativnost in ustvarjalnost zaposlenih sta podjetje
uvrstila med najboljše jeklarne v državi, med prvimi v Evropi so uvedli računalniško krmiljenje proizvodnje in uspešno prodajali plemenita jekla in
različne izdelke. Podjetje je aktivno podpiralo razvoj mesta, športa in kulture, zaposlenim pa omogočilo socialno varnost, strokovno napredovanje
in družbeno uveljavitev. V sredini 80-ih let 20. stoletja je bilo v takratni
železarni Ravne zaposlenih preko 6000 ljudi. Leta 1992 je na Ravnah iz
enotnega podjetja Železarna Ravne na novo ali s prevzemom nastalo več
proizvodnih in storitvenih podjetij.
       V Ravnah smo spoznali tudi najmlajšega kovača v Sloveniji Tilna
Šumaha, 26-letnega inženirja strojništva. Tilen je zaposlen kot kovač v
sklopu ravenskega muzeja, je tudi podjetnik z lastno kovačijo v Poslovni
coni v Slovenj Gradcu (pod imenom „Noriški ogenj – The Fire of Norik“).
Kovanim izdelkom daje svojevrsten pečat, kar nam je tudi predstavil. Kot
kovači so se preizkusili tudi naši najbolj močni fantje in po obrazu sodeč,
ni bilo lahko.
       Naše popotovanje po   čudoviti Koroški smo zaključili na Turistični
kmetiji Ravnjak, ki leži pod košato razgrnjenim gozdnim plaščem Uršlje
gore in na nadmorski višini 760 metrov.  V  idilični naravi pod spretno roko
gospodarice Brede, smo okušali prave koroške jedi. Aktivni in nadvse zanimiv dvodnevni izlet, nam bo, zahvaljujoč tudi sončnemu vremenu,  ostal
v lepem spominu.

Ob reki Dravi

Pivnica Time Brewery v Radljah ob Dravi

V osrčju rudnika svinca in cinka v Mežici

Stara železarna - Mati Fabrika na Ravnah na Koroškem

Tilen Šumah v ”štauhariji”

Pred turistično kmetijo Ravnjak pod Uršlo goro
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     V sredo, 26. oktobra 2022, smo v Obrtniškem domu, v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, Območna služba
Koper in Upravno enoto Koper, organizirali brezplačno  predavanje z naslovom  Postopki zaposlovanja tujcev. Izčrpna
pojasnila, konkretne odgovore na vprašanja udeležencev
o vrstah in postopkih za pridobitev soglasja in delovnega
dovoljenja za zaposlitev tujega državljana,  je podal  Miho
Šepec iz  centralne službe  Zavoda RS za zaposlovanje.

Javni povabili Zelena delovna mesta 2022
in Hitrejši vstop mladih na trg dela
Javno povabilo Hitrejši vstop mladih na trg dela

Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb. Mesečna subvencija znaša 680
EUR in se lahko izplačuje največ 12 mesecev. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas.
V javnem povabilu, ki so ga pripravili v sodelovanju z
Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so
podrobneje opredeljena tudi merila o tem, kaj sodi
k zelenim delovnim mestom. Upoštevajo se več
različnih področij, ki oblikujejo široko opredelitev
zelenega delovnega mesta.

Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih,
starih do vključno 25 let, ki so prijavljenih v evidenci brezposelnih
oseb.
Mesečna subvencija znaša od 300 EUR do 490 EUR in se lahko izplačuje največ 18 mesecev ob pogoju, da vam je nastal strošek plače,
da zagotavljate mentorja ter usposabljanje ali izobraževanje v trajanju vsaj 30 šolskih ur tako osebi kot tudi mentorju. Zaželeno je pridobivanje digitalnih kompetenc. Delovno razmerje mora biti sklenjeno
za nedoločen čas.

Rok za oddajo vloge

Ponudbo na predpisanem obrazcu lahko oddate v elektronski obliki na Portalu za delodajalce. Javno povabilo je odprto do porabe razRok za oddajo vloge
Ponudbo na predpisanem obrazcu lahko odda- položljivih sredstev, najdlje do 31. januar 2023 do 23.59, ko se iztete v elektronski obliki na Portalu za delodajalce. Jav- če skrajni rok za predložitev ponudb.
no povabilo je odprto do porabe razpoložljivih
sredstev, najdlje do 30. junij 2024 do 23.59, ko se Informacije
izteče skrajni rok za predložitev ponudb.
Za dodatna pojasnila glede prijave na javna povabila so vam na voljo:
•
Kontaktni center 080 20 55 (brezplačni telefon)
Več informacij dobite na https://www.ess.gov.si/
ali  kontaktni.center@ess.gov.si
•
elektronski naslov: ZelenaDM@ess.gov.si

       Kakšen je  postopek izdaje Enotnega dovoljenja  je predstavila Anita Starc iz Upravne enote Koper.  Postopke kontrole trga dela, ki se izvaja na koprski območni službi Zavoda
RS za zaposlovanje,  pa sta predstavila njen direktor Vladimir Popovič in svetovalec Goran Slijepčević.
      Udeleženci so prejeli informacije, ki so jih potrebovali,
predvsem pa stik s službami, na katere se lahko vedno obrnejo za pomoč.

Digitalizacija - naša neizbežna prihodnost

Javno povabilo Zelena delovna mesta 2022

R A Z P I S I

O B V E S T I L A

Vedno aktualne teme o zaposlovanju tujcev

                  

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.
Poslovno povpraševanje          
Francoski proizvajalec opreme za jahte išče nove dobavitelje akrilne
preje v Evropi.         
Poslovno povpraševanje           
•
Bolgarski proizvajalec visokokakovostne morske soli išče dobavitelja
trajnostne embalaže za svoj vrhunski izdelek – Fleur de sel           
Poslovno povpraševanje         
•
Poljsko proizvodno in trgovsko podjetje išče dobavitelja vloženih
paradižnikov        
Poslovno povpraševanje          
•
Špansko podjetje išče proizvajalce kovinskih delov po postopku
brizganja kovin (Metal Injection Mouldin – MIM)           
Poslovno povpraševanje          
•
Litovsko podjetje za predelavo lesa išče dobavitelja lesa in partnerje           
Tehnološko povpraševanje            
•
Nizozemska stanovanjska korporacija išče rešitve naravnega hlajenja
za trajnostno prenovo domov.               
Tehnološko povpraševanje          
•
Nemška pristanišča iščejo inovativne rešitve, koncepte in ideje za
upravljanje ladij na privezu s čim manj emisijami.             

•

V sodelovanju s podjetjem Medarhiv d.o.o., smo 27. oktobra 2022 na sedežu zbornice  organizirali brezplačno izobraževanje na temo optimizacije poslovanja, digitalizacije in arhiviranja z naslovom Zabavna stran digitalizacije.
In tudi zabavno je bilo,  s predavateljico Tanjo Čajavec,  
direktorico IP Medarhiv d.o.o.,  ki je predstavila katere so
prednosti  digitalizacije in le te podkrepila s primeri do-
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bre prakse.  Predavanje je potekalo v sproščenem vzdušju, interaktivno in ob spoznanju,   da bodo pridobljene
digitalne   kompetence pripomogle   predvsem delovne
naloge opravili hitreje in kvalitetnejše. Izboljšave v tistih
podjetjih, ki so prešla na digitalno, se kažejo predvsem v
zmanjšanju  stroškov  poslovanja in zmanjšanju  stresa ter
obremenjenosti zaposlenih.

Poslovna ponudba          
Poljsko podjetje, proizvajalec lesenega pohištva, ponuja svoje
podizvajalske storitve. Podjetje ponuja tudi izdelke po meri iz
nerjavečega jekla in navadnega jekla. Lahko tudi nastopa kot
podizvajalec pri široki paleti pohištvenih izdelkov.           
Poslovna ponudba
•
Grško podjetje za proizvodnjo žičnih obešalnikov išče poslovne
partnerje, distributerje              
Poslovna ponudba             
•
Francosko podjetje, izdelovalec parfumov, je lansiralo novo paleto
izdelkov narejenih iz na naravnih, ekološko pridelanih rastlinskih
izvlečkov, pridobljenih brez topil. Podjetje išče distributerje v različnih
državah tako za maloprodajo kot spletno prodajo.

•

Kontaktna oseba za več informacij:
Sebastjan Rosa, Univerza na Primorskem
Fakulteta za management,
Center za razvoj in prenos znanj
E-naslov: sebastjan.rosa@upr.si
Telefon : 05/66 377 87
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Dedek Mraz na OOZ Koper
Na OOZ Koper bomo ponovno organizirali tradicionalno prireditev z gledališko igro in prihodom Dedka Mraza.
Prireditev načrtujemo v sredo 21. decembra 2022
na sedežu zbornice. .
Prireditev je namenjena vsem otrokom, ki
v pravljico o Dedku Mrazu še verjamejo.

Rok prijave

Vabimo vas, da nam do 30. novembra 2022,
ne e-naslov andreja.kozlovic@ozs.si  pošljete
izpolnjeno spodnjo prijavnico.

Cena

Stroške prireditve - gledališke igre krije zbornica.
Člani zbornice krijete za vašega otroka in otroka
vašega zaposlenega strošek darila
v znesku 20,00 EUR (DDV vključen).

SEZNAM
DEDKA
MRAZA

Po prireditvi boste prejeli račun.        

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

Informacije

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

Prijavnica Novoletna obdaritev otrok
Priimek in ime člana ali zaposlenega pri članu (očeta ali matere)

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

Naslov podjetja

Davčni zavezanec

GSM telefon				

E-naslov

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

2. Ime, priimek otroka

			

3. Ime, priimek otroka

			

4. Ime, priimek otroka

			

ID za DDV

Datum rojstva 		

Spol		

Skupina*

Datum rojstva 		

Spol		

Skupina*

Datum rojstva 		

Spol		

Skupina*

Datum rojstva 		

Spol		

Skupina*

SEZNAM
DEDKA
MRAZA

*Obdarujemo v dveh skupinah, in sicer od 0-3 let  ter od 4-7 let, ločeno deklice in dečke.
Če je vaš otrok na meji med dvema starostnima skupinama,  označite v razpredelnici
v  katero skupino naj ga uvrstimo: SKUPINA 0-3 ali SKUPINA 3-7
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Datum, podpis in žig

DA

NE

