Poštnina plačana
pri pošti 1102 Ljubljana

glasilo območnih obrtno-podjetniških zbornic

leto V, štev. 9, september 2015

Logatec

Postojna

Vrhnika

Tudi letos polhanje

Krediti še na voljo

Parkiranje pri zbornici

kazalo
Stiki .............................................................................................. 2
Aktualno ............................................................................. 3
OOZ Logatec ........................................................... 4
OOZ Postojna ......................................................... 6
Sejmi ........................................................................................ 7
OOZ Vrhnika ............................................................. 8
Sekcije ................................................................................10
Napotila ...........................................................................12
Finančna hiša .........................................................13
Prispevki, dajatve ............................................14
Razpisi ...............................................................................16
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Stiki

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
Tržaška c. 11, 1370 Logatec

internet naslov: http://ooz-logatec.si/
e-naslov: info@ooz-logatec.si
dejan.sraml@ozs.si
tel.: (01) 750 90 80
mobi: (051) 651 538
Uradne ure: pon, sre, pet 9.00 – 12.00
sre 14.00 – 16.00

predsednik Bogdan Oblak

sekretar Dejan Šraml

predsednik Janez Marinčič

sekretarka Irena Dolgan

predsednik Simon Hlebec

sekretarka Adela Cankar

Predsednik: Bogdan Oblak
Sekretar: Dejan Šraml

Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna
Jenkova ul. 1, 6230 Postojna

e-naslov: irena.dolgan@ozs.si
tel./fax.: (05) 726 17 20
tel.: (05) 720 18 70
Uradne ure: vsak delavnik 7.00 – 15.00
premor 10.30 – 11.00
Predsednik: Janez Marinčič
Sekretarka: Irena Dolgan

Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika
Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika

e-naslov: adela.cankar@ozs.si
internet naslov: www.ooz-vrhnika.si
tel.: (01) 755 77 40
mobi: (051) 619 215
Uradne ure: pon, sre, pet 8.00 – 13.00
sre 15.00 – 19.00
Predsednik: Simon Hlebec
Sekretarka: Adela Cankar

Krpanov glas

Cenik oglaševanja v Krpanovem glasu:
Obvestila OOZ
Logatec, Postojna in Vrhnika

Izdajatelj:
Uredniški odbor:

OOZ Logatec
Dejan Šraml (OOZ Logatec),
Irena Dolgan (OOZ Postojna),
Adela Cankar (OOZ Vrhnika, prispevki),
Janez Gostiša (urednik)
Izhaja enkrat mesečno.
Naklada:
2000 izvodov
Prelom in tisk:
Grafika 2000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Igor Resnik, univ. dipl. inž. arh.
CIP številka:
ISSN 2232-3104
Fotografija na naslovnici: Živo zanimanje otrok na kampu robotike v Logatcu
Foto: D. Š.

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.
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velikost
cena za člane 40% popusta
1/1 stran (A4)
200 €
120 €
½ strani (A5)
150 €
90 €
¼ strani (A6)
100 €
60 €
manjše od ¼ A4 (vizitke, pasice ipd.) 75 €
45 €
Križanka
100 €
60 €
Oglas na zadnji strani:
+40%
Oglas na predzadnji strani:
+20%
Naročilo 3 oglasov ali več: dodaten 10% popust.
Vse cene veljajo za vnaprej oblikovane oglase, sicer se oblikovanje zaračuna posebej.

Objavo naročite na svoji območni zbornici
ali neposredno pri OOZ Logatec.
Kontaktne številke so objavljene na tej strani Krpanovega glasu.
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Krpanov glas
Spremembe zakonodaje

Sprejeti so bili trije zakoni oz. njihove spremembe:
• novela zakona o izvršbi in zavarovanju,
• zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, in
• novela zakona o gospodarskih družbah.
Prva dva kratko predstavljamo v nadaljevanju, novelo ZGD pa nekoliko
obširneje na strani 12, »Napotila«.

Novela ZIZ

Sprejeta je bila novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) (Ur. list
RS, št. 54/2015), ki posega tudi na področje izvršbe na plačo delavca.
Velja od 4. 8. 2015.
Opozorili bi vas na spremembo. Delavcu mora pri izvršbi »navadnih« terjatev (ne preživninskih) ostati 76% minimalne plače (prej 70%). Ta sprememba velja tudi za že izdane sklepe, ki so že v izvrševanju.
Za davčne izvršbe pa še vedno velja, da mora delavcu ostati 70% minimalne plače.

(Samo)zaposlovanje tujcev

V Ur. listu 47/2015 je bil objavljen zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Uporablja se od 1. septembra 2015.
Zakon prinaša enotno dovoljenje za prebivanje in delo, ki tujcu (osebe,
ki prihajajo iz tretjih držav in želijo v Sloveniji opravljati delo, ter zaradi
dela v Sloveniji tudi prebivati) omogoča vstop, prebivanje in delo v Sloveniji (prej dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje).Dovoljenje je
potrebno pridobiti pred prihodom v Slovenijo. Postopek pridobitve lahko
opravi delodajalec, dovoljenje pa se vroči le tujcu.
O vlogah, ki so bile vložene pred pričetkom uporabe tega zakona, se
odloči v skladu s prej veljavnim zakonom; že izdana delovna dovoljenja
ostanejo v veljavi do poteka; za tujca, ki ima veljavno osebno delovno
dovoljenje z veljavnostjo treh let se šteje, da je v postopku izdaje enotnega
dovoljenja soglasje podano za čas trajanja tega dovoljenja.

Ne nasedajte

Ponovno je zaokrožilo povabilo k vpisu v tuje spletne poslovne imenike.
Vabilo je napisano tako, da lahko mislite, da gre za brezplačen vpis v bazo
podjetij in podjetnikov, v resnici pa gre za drago storitev.
Zasledili smo že European Union Web-register Republic of Slovenia,
Euco Data, European City Guide, Intercable Verlag, Consrtuct data Verlag, Expo Guide Mehika, Euro Bussines Guide…in še kakšen.
V zadnjem času kroži spletni imenik EUROPEAN BUSSINES NUMBER (sedež v Hamburgu), ki pravi, da ob izpolnitvi obrazca prejmeš t.i.
EVROPSKO POSLOVNO ŠTEVILKO za poslovanje v Evropi. To ni
res, saj te številke nikjer ne potrebuješ. Na drugi strani obrazca je droben
tisk, ki pravi, da se zavezuješ za tri leta po ceni 677 € na leto.
Apeliramo na vas, ne podpisujte, česar niste naročili. Pred podpisom
natančno preberite, proučite in ugotovite za kaj gre, sicer »mečete« težko
prislužen denar v nič.
avgust 2015

Aktualno
S trebuhom
za kruhom
Časnik Finance je v začetku avgusta objavil naslovno temo Adijo, mladi. Pet mladih
podjetnikov je spregovorilo o svojem odhodu v tujino, kjer so poslovno uspeli. Lani
se je iz Slovenije izselilo več kot 8 tisoč Slovencev. Mnogi med njimi iz ekonomskih
razlogov. Za Slovenijo ni to nič novega.
Spomnimo se šestdesetih let prejšnjega
stoletja, ko so mladi šli za kosom boljšega
kruha v Nemčijo, na Švedsko… In so se,
eni prej, drugi kasneje, zvečine vrnili domov in s pridobljenim znanjem in prihranki postali uspešni slovenski obrtniki.
Kaj pa danes? Sodeč po izjavah intervjuvanih podjetnikov, poslej ne bo več, kot je
bilo nekdaj. Svet je postal majhen, razdalje
med ljudmi pa večje kot včasih. Iluzorno
je pričakovati, da bi se kdo, ki je v tujini
uspel, vrnil v domače okolje, v katerem
bo šele treba znižati stroške dela, uvesti
socialno kapico, raztegniti dohodninsko
lestvico, uvesti pametno politiko štipendiranja in zaposlitvenih shem, na fakultete
vpisovati, po čemer povprašuje gospodarstvo… Če zanemarimo, da so plače pri
nas tudi nekajkrat nižje kot v tujini.
Čeprav tudi v tujini ne morejo uspeti prav
vsi. »Naše ulice niso zlate!« sporočajo Angleži in Francozi premnogim prebežnikom, ki se zlivajo k njim. Tekmovalnost
je tam kruta. Uspe, kdor zaupa vase, je
primerno izobražen in vešč svojega specialnega znanja in vanj trdno zaupa.
Po nekajletnih prizadevanjih Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije v šolskem
letu 2015/2016 država prvič dober milijon evrov namenja za štipendije tistim,
ki se izobražujejo za deficitarne poklice s
področja strojništva, elektrotehnike, gostinstva, zlatarstva, tiskarstva, živilstva,
mizarstva in gradbeništva. Sredstva omogočajo dodelitev štipendij tisoč posameznikom. Je to morda tisti korak v pravo
smer, ki bo zagotovil trdno izhodišče in
podstat vsaj enemu segmentu uspešnega
gospodarskega razvoja? Upajmo, da. Če
bo država uspešno izpeljala razpis, seveda.
Prvič ga ni.
Urednik
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Zbornica v LAS

Lokalno akcijsko skupino (LAS) za območje občin Logatec, Idrija in Cerkno vodi Idrijsko-cerkljanska razvojna
agencija. Namen LAS je združiti posameznike in organizacije, vključene v razvoj slovenskega podeželja na različnih
ravneh. Deluje kot povezovalna točka za koordiniranje in
podporo celostnemu razvoju podeželja in praktičnim podeželskim projektom, posredno tudi podjetniškim.
Tu pa je zbornica zaznal priložnost za še učinkovitejše sodelovanje med posamezniki in organizacijami v naši regiji,
predvsem na območju Logatca. Zato se je OOZ Logatec
avgusta 2015 priključil LAS. Zbornica bo dejavna predvsem na področjih pospeševanja podjetništva in razvoja
malega gospodarstva v regiji s poudarkom na izboljšanju
življenja prebivalcev logaškega podeželja.
Tovrstno sodelovanje je pomembno tudi za pridobivanje
evropskih sredstev, saj je to priložnost za razvoj podeželja,
pridobivanja zelenih delovnih mest ter spodbujanja razvoja na področju prometnih povezav in kulturne dediščine.

Zbornica gre v šole

OŠ Tabor Logatec bo v šolskem letu 2015/2016 učencem ponudila interesno dejavnost Podjetništvo.
Učenci bodo v sklopu te dejavnosti spoznali kdo je podjetnik, kaj in kako ustanoviti podjetje in izdelati preprost
poslovni načrt. OŠ 8 talcev pa bo učencem predstavljala
različne poklice, predvsem deficitarne.
Vodstvi obeh šol sta k sodelovanju povabili OOZ Logatec. Vabilo smo sprejeli z veseljem, in tako bo tudi
zbornica septembra prestopila šolski prag in učencem
predstavila svoje delo na področju sooblikovanja podjetniškega okolja. Sodelovali boste lahko tudi obrtniki in
podjetniki, ki sse boste predstavili učencem. Člane bomo
o možnosti predstavitve še obvestili, že zdaj pa lahko svojo zainteresiranost za to sporočite sekretarju zbornice.
Namen dejavnosti je, da učenci spoznajo osnove obrti in
podjetništva ter življenjski slog, »lifestyle« podjetnika. Interesna dejavnost bo v veliki meri spodbujala inovativnost
in kreativnost učencev, kar je pred letom že dokazala cerkniška izkušnja.

Gremo na Koroško!

Poletne igre obrtnikov in podjetnikov 2015. Celodnevni
športno-družabni dogodek zborničnega sistema bo v soboto, 19. septembra, v Športnem centru Ravne na Koroškem.
Pomerili se bomo v ekipnih tekmovanjih v malem nogometu, košarki, odbojki, tenisu, kegljanju, teku oziroma
krosu, pikadu, namiznem nogometu, namiznem tenisu,
vlečenju vrvi in dodatni disciplini – kuhanju golaža.
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Obvestila OOZ Logatec
Hkrati bo poskrbljeno tudi za tiste, ki ne želijo tekmovati,
in za najmlajše. Športni center s svojimi sprehajalnimi in
tekaškimi stezami, bazenom, savnami in obilico prostora
za aktivnosti po lastni izbiri ponuja veliko možnosti za gibanje, najmanjšim pa so namenjena igrala, park in odprto
igrišče. Poleg naštetega si bo mogoče ogledati še podzemlje Pece in muzej ali pa se povzpeti na Uršljo goro.
Koroški gostinci bodo skozi ves dan skrbeli, da nihče ne
bo lačen, druženje pa se bo tudi tokrat končalo s podelitvijo medalj in nagrad ter s plesom ob živi glasbi. Z nami
bodo Štajerskih 7!
Kotizacija za udeležence prireditve (tekmovalce in/ali
spremljevalce) je 35 evrov. Otroci do vključno 10. leta
se lahko na dogodek prijavijo brezplačno, za otroke nad
10 do vključno 18 let znaša kotizacija 15 evrov. Več na
skupnih straneh.
OOZ Logatec vabi člane, da se udeležijo dogodka!
rganiziramo brezplačen avtobusni prevoz, članom/tekmovalcem (s plačano članarino) sofinanciramo še 15 evrov
kotizacije, razliko (v višini 20 evrov) pa poravna vsak član
sam na račun OZS. Sekretar OOZ Logatec čaka na vaše
prijave najkasneje do 9. 9. 2015.

Uspešni na razpisu

Pridobili smo projekt za promocijo zdravja na delovnem mestu, na katerega smo se prijavili kot del konzorcija območnih obrtno-podjetniških zbornic pod okriljem
OZS. Delodajalce bomo informirali, izobraževali in spodbujali k izvajanju ukrepov za preprečevanje nastajanja poškodb na delovnem mestu in uvajanje ukrepov za odpravo
kostno mišičnih bolezni, ki so glavni vzrok za nastanek
delovne invalidnosti, hkrati pa so najpogostejši vzrok,
zaradi katerega slovenski delavci odhajajo v bolniško odsotnost z dela. Aktivnosti v obliki delavnic, promocijskih
dogodkov in diseminacije bodo na OOZ Logatec potekale do jeseni 2016.

Vsak mesec nov član
V letu 2015 se nam je vsak mesec pridružil po en nov član,
ki je prepoznal koristi in prednosti članstva. Tako vodstvo
območne zbornice zasleduje cilj, da do konca leta zberemo ducat novih članov zbornice, ki bodo obogatili tudi
delo posameznih sekcij.
Vsem novim članom OOZ Logatec, med drugim, omogočamo, da se brezplačno predstavijo v glasilu Krpanov glas. Vsakemu pripada četrtina strani A4, ki jo lahko
izkoristi za oglas ali promocijsko predstavitev. Pri besedilu
in oblikovanju vam je na razpolago sekretar. Zato izkoristite to priložnost in se predstavite ostalim članom!
avgust 2015

Pripravlja Dejan Šraml

NMP ostaja

OOZ Logatec je bila spomladi močno dejavna v nasprotovanju predlogu Ministrstva za zdravje o reorganizaciji
nujne medicinske pomoči (NMP) v Logatcu. Ministrstvo je vsem, ki smo poslali vsebinske pripombe, odgovorilo in sprejelo odločitev, da bo predlog reorganizacije
NMP za enkrat zamrznilo.
Naj spomnimo, logaška zbornica je izvedla odmevno izredno javno sejo UO, prek katere se je skupaj z glasom ljudstva slišal glas obrtnikov in podjetnikov daleč naokrog,.
Sledile so številne medijske objave, sodelovali smo v oddaji Tarča na TV Slovenija. Na resorno ministrstvo smo
poslali protestno pismo, enako je storila tudi krovna OZS
pod vodstvom Branka Meha.

Študiju dobro kaže

Na OOZ Logatec še vedno vabimo k vpisu v akreditiran
višješolski (dvoletni) EKONOMIST in visokošolski
(triletni) študijski program MEDNARODNO POSLOVANJE dveh priznanih zasebnih šol – B2 Višje strokovne šole in IBS Mednarodne poslovne šole Ljubljana.
Obe šoli s svojimi programi študentom zagotavljata izrazito individualni pristop, odzivnost in prilagodljivost v
organizaciji študija ter predavanja strokovnjakov iz prakse.
V sodelovanju z OOZ Logatec bosta svoja študijska programa izvajali na sedežu zbornice – v Logatcu. Študij je
še posebej primeren za tiste študente, ki študirajo ob delu.
Ta predavanja bodo namreč potekala predvidoma dvakrat
tedensko, s pričetkom ob 16.30. Za člane zbornice, njihove zaposlene in družinske člane bo predvidoma veljala
znižana (ugodnejša) cena šolnine. Vpišejo se lahko vsi, ki
jih študij zanima – tako člani OZS kot nečlani – in občani,
tudi iz drugih krajev, ki jim je Logatec blizu.
Prijave so odprte še do 15. 9. 2015, zato pohitite.

V slovo in spomin

V 71. letu starosti nas je konec julija zapustil naš dolgoletni član Ivan Lampe, upokojeni avtoprevoznik iz Logatca.
Bil je človek neizmernega posluha za pomoč ljudem. Vozil
je kamion s »hiabom« in ni odrekel nobene prošnje, ne za
dvig ostrešnega tramovja, ne za postavitev mlaja za vsakršen namen.
V času, ko se je zbornica še udeleževala športnih iger in
tekmovanj, je po slovesu Jožeta Krambergerja vodil balinarsko ekipo, ki se je visoko uvrščala na tekmovanjih.
Gospod Lampe je bil človek vedrega duha in prijazne besede. Takšen bo ostal tudi v našem trajnem spominu.
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Brezplačne vstopnice na MOS

Približuje se 48. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti, ki bo od 8. do 13. 9. 2015 v Celju. Predstavilo se bo
več kot 1.500 razstavljavcev iz 33 držav. Bogate razstavne
vsebine bo zaokrožal strokovni spremljajoči program, ki
prinaša številne nove poslovne priložnosti.
Za člane OOZ Logatec smo tudi letos prejeli 50 brezplačnih vstopnic za ogled sejma, veljavnih za ogled
sejma v torek, 8. 9. 2015. Vstopnice vas čakajo na OOZ
Logatec, pokličite in pridite ponje, lahko pa vam jih pošljemo tudi po pošti.

Seminar: davčne blagajne

V jesenskem času bomo na OOZ Logatec pripravili strokovni seminar o davčnih blagajnah. S 1. 8. 2015 je
namreč stopil v veljavo Zakon od davčnem potrjevanju
računov, ki se bo obvezno začel uporabljati 2. 1. 2016.
Uporaba pa bo sicer mogoča že od 1. decembra letos.
Poleg davčnih in finančnih nasvetov, bodo na seminarju
predstavljene tudi tehnične rešitve in ugodne ponudbe
za člane, ki jim jih bodo ponudili naši člani in poslovni
partnerji v sklopu Mozaika podjetnih.

Redno usposabljanje 2016

Prevoznike obveščamo, da bomo delno redno usposabljanje voznikov za prevoz potnikov in/ali blaga v
cestnem prometu po predpisanem programu za leto
2016, t.i. »koda EU 95«, potekalo na OOZ Logatec v
soboto, 19. decembra 2015, s pričetkom ob 7. uri zjutraj.
Rezervirajte si termin.

Vabljeni na polhanje

OOZ Logatec tudi letos pripravlja
tradicionalni etnološki in družabni
dogodek – polhanje, ki bo v petek, 2. oktobra 2015, od 16. ure
dalje pri koči Lovske družine
Logatec v Lomu.
Udeležencem priporočamo topla oblačila in obutev, primerno za hojo po gozdu. Po začetnem okrepčilu se boste odpravili nastavljati pasti – skrinjice. Po tem se vrnete h koči, kjer
se bo med pomenkovanjem, dobro voljo, ki jo boste prinesli
s seboj, ob kozarčku dan prevesil v noč. Ko si bo ta že dala
duška, boste odšli na obhod in pobrali ulov: prvič, drugič …
kakor boste razpoloženi.
Ker prigrizek ne bo odvisen samo od ulova, pijača pa ne od
dežnih padavin, prosimo, da nam organizacijske skrbi olajšate s potrditvijo udeležbe na e-naslov dejan.sraml@ozs.
si ali po telefonu 051 651 538, do 29. 9. 2015.
Suho vreme polepša dogodek, mokro pač samo dopolni notranje počutje.
Za člane in upokojene člane zbornice je udeležba brezplačna, za spremljevalce pa je prispevek 10 evrov.
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Pripravlja Irena Dolgan

Kredit še na voljo

Sredstva za kratkoročni kredit, ki smo ga razpisali skupaj z
Banko Koper d.d., PE Postojna so še vedno na razpolago.
Sredstva so namenjena članom Območne obrtno-podjetniške zbornice Postojna z najmanj enoletnim članstvom,
namenjena pa so za: financiranje tekočega poslovanja,
nabavo osnovnih sredstev, refinanciranje posojil, poravnavo zapadlih davčnih in drugih obveznosti. Posojilo se
obrestuje po 2,80 % letni obrestni meri, odplačuje se 12
mesecev, višina posameznega zneska je odvisna od vaših prilivov, bonitet, kreditne sposobnosti oziroma ne sme
presegati 20.800 EUR. Obdelava zahtevka za vodenje
posojila znaša 50 EUR, ki se plača ob odobritvi posojila.
Člani, ki so že prejeli kredit v višini 20.800,00 € in so ga
že izplačali, lahko zanj znova zaprosijo.
Vlogo za odobritev kredita in sklep dobite na zbornici.

Letne športne igre

Še vedno zbiramo informativne prijave na športno-družabni dogodek Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije,
ki bo v soboto, 19. 9. 2015, v Športnem centru Ravne
na Koroškem, s pričetkov ob 10. uri.
Na letnih športnih igrah lahko sodelujete v več športnih
panogah, in sicer: mali nogomet, košarka, odbojka, tenis,
kegljanje, tek oziroma kros, pikado, namizni nogomet,
vlečenje vrvi, kuhanje golaža. Poudarek je na ekipah, ki
bodo zastopale OOZ. Za navijače bo organiziran pohod
na Uršljo goro in ogled podzemlja Pece in muzeja. Za
hrano in pijačo bo poskrbljeno.
Več o dogodku si lahko preberete na spletni strani OZS:
http://sport.ozs.si.

48. MOS – brezplačni kuponi

Kdor si želi ogledati 48. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti, ki bo letos potekal od 8. do 13. septembra,
lahko na zbornici dobi brezplačni poslovni kupon.
Pokličite nas ali pišite na e- naslov: irena.dolgan@ozs.
si, da vam pošljemo registracijsko kodo z navodili za registracijo in si poslovno vstopnico lahko sami natisne.
Lahko pa vam na zbornici natisnemo poslovno vstopnico in vam jo pošljemo po elektronski pošti.
S tem se boste izognili čakanju v vrsti na sejemski blagajni za zamenjavo poslovnega kupona. Natisnjeno vstopnico boste pokazali pri osebju na vhodu, kjer vam jo
bodo odčitali.
Seveda to velja za člane, ki imajo poravnano članarino.
Članu, ki plačuje 18 € članarine pripada 1 poslovni kupon, tistemu, ki plačuje 27 € članarine pa pripadata 2
poslovna kupona.
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Obvestila OOZ Postojna

Račun za članarino

Ponovno vas obveščamo, da je račun za članarino od
aprila 2015 priložen reviji Obrtnik Podjetnik, razen v
mesecu avgustu, ko revija ne izide.

OKTOBERFEST in BMW

Odhod iz Ljubljane v četrtek, 24. 9. 2015 ob 3.30 (P+R
Dolgi most)
München je bavarska prestolnica in dom več kot milijon tristo tisoč
Nemcem, od katerih jih je precejšen del zaposlen v bavarskem avtomobilskem velikanu BMW. Mesto je v preteklosti gostilo olimpijske
igre, vsako leto pa se konec septembra spremeni v zabavišče, ko se na
oktoberfestu pivo toči v potokih. V mestu se lahko popeljemo s podzemno železnico, vzpnemo na olimpijski stolp, obiščemo znameniti
tehnični muzej... Več kot dovolj razlogov za obisk!
Program
Po vožnji čez Avstrijo se bomo zgodaj dopoldne pripeljali v središče Münchna, kjer se bomo najprej sprehodili
mimo glavnih znamenitosti, nato pa si bomo vzeli čas
še za degustacijo bavarskih dobrot oziroma samostojen sprehod po središču. Iz središča mesta se bomo
pred poldnevom s podzemno železnico odpeljali na območje olimpijskega parka v Münchnu. Najprej bomo
stopili v salon oziroma BMW Welt, po želji pa tudi v
muzej BMW-ja (doplačilo 10 €) ali se povzpeli na olimpijski stolp (doplačilo 5,5 €). Popoldne bomo z lokalnim
vodnikom odšli v tovarno BMW in se sprehodili skozi
faze nastajanja BMW-ja, od rezanja pločevine, »sestavljanja«, lakiranja, poroke ... do končnega testiranja. Po ogledu tovarne se bomo spet s podzemno železnico odpeljali
do območja, kjer se odvija oktoberfest – Teresienwiese,
kjer nas bo čakalo na milijone litra piva, zabaviščni park,
klobase ... Prosto za samostojen obisk oktoberfesta. Odhod iz Muenchna v poznih večernih urah, prihod v Slovenijo v zgodnjih jutranjih urah.
Cena za člane OZS: 61 EUR (redna cena 87 €), vključuje:
• prevoz s turističnim avtobusom (TV, klima, hladilnik…), cestnina, takse, parkirnina, osnovno nezgodno
zavarovanje,
• zunanji ogledi po programu v Münchnu;
• voden ogled tovarne BMW s prevodom v slovenščino;
• celodnevna skupinska vozovnica za podzemno železnico v Münchnu,
• turistično vodenje – vodnik z licenco GZS, organizacija.
Prijave zbira Agencija Desetnica do 16. 9. 2015, oz.
do zapolnitve mest, na tel.: 040 77 55 73 ali info@desetnica.si
avgust 2015
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48. MOS

Letošnji, že 48. MOS v Celju bo svoja vrata odprl v torek, 8. septembra in jih zaprl v nedeljo, 13. septembra.
Vabljeni na ogled vseh razstavnih paviljonov in tudi na
pestre obsejemske dogodke v okviru OZS.
8. september: Okrogla miza o sodelovanju Maribora in
Beograda s poslovnimi srečanji, Okrogla miza »Poslovno
sodelovanje z obrtniki iz Srbije, Strokovni seminar Električne inštalacije in strelovodi
9. september: Podjetniški zajtrk – predstavitev ugodnosti kartice Mozaik podjetnih, predstavitev nove uredbe o
F plinih in druga inštalaterska problematika
10. september: strokovni seminar Trženje v EU in na trgih BRIK ter carinsko poslovanje s stroji, mednarodno
srečanje s podjetji iz držav EU in JV Evrope, seminar Posel smo ljudje, poslovno srečanje s hrvaškimi podjetji
11. september: dan OZS (tudi sestanek sistema), delavnica
o promociji zdravja, Okrogla miza o davčnih blagajnah,
frizerska revija, podelitev sejemskih priznanj
Vse dni sejma bodo potekale predstavitve obrtnih poklicev, od torka do petka pa tudi brezplačno podjetniško in
pravno svetovanje.

Mihaelov sejem na Blokah

Mihaelov sejem (po domače M'hajlov semin) ima na Blokah in v deželi Kranjski dolgo tradicijo. Prirejali so ga že
v petnajstem stoletju, njegov nastanek je povezan z osnovanjem fare Bloke leta 1366. Bločani so bili odlični rejci
goveje živine in so z njo sejmarili doma in drugod po
deželi Kranjski.
Občina Bloke pred osmimi leti ponovno pričela organizirati sejem, ki v zadnjih letih doživlja pravo renesanso
sejmarstva. Udeležuje se ga več kot sto ponudnikov in
ima okrog 5.000 obiskovalcev.
avgust 2015

Sejmi
Za otvoritveni dan sejma
(8. september), lahko na
svoji zbornici prevzamete brezplačno vstopnico.
Število vstopnic je omejeno, zato pohitite in si
jo zagotovite.
Več o sejmu in vsebini lahko najdete tudi na spletni
strani OZS, kjer so tudi prijavnice za posamezne dogodke, še posebej opozarjamo na prijave za izobraževalne dogodke sekcij.
Vabljeni v Celje.

EOS

Letošnji 5. Obrtno-podjetniški sejem EOS 2015 bo
potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani med 3.
in 6. decembrom 2015.
V tem času bo na Gospodarskem razstavišču potekal tudi
sejem zabavne elektronike COMPTECH, kar bo zagotovo prispevalo tudi k večjemu obisku sejma EOS.
Letos so za razstavljavce pripravili še nižje cene razstavnih prostorov ter posebne ugodnosti za zgodnje
prijavitelje, za razstavljavce preteklih let in seveda predvsem za imetnike kartice Mozaik podjetnih.
Vljudno vabljeni, da se predstavite na EOS 2015. Zgodnji
rok za prijavo je 5. oktober 2015!
Za vse dodatne informacije in pojasnila sta vam na voljo gospod Gregor Primc (e-naslov: gregor.primc@ozs.si,
tel. št.: 01 58 30 557) in gospa Edina Zejnić (e-naslov:
edina.zejnic@ozs.si, tel. št.: 01 58 30 586).

Letošnji sejem bo 20. septembra. Organizatorji vas vabijo, da tudi vi na sejmu ponudite svoje proizvode. Na sejmu
vam lahko zagotovijo odprt in neopremljen prostor ali pa
vam pripravijo stojnico. Stojnica stane med 30 in 60 evri
(15 € za t.m.)
Prijave in informacije:
Turistično društvo Bloke, g. Matej Pakiž,
tel.: 031 326 158, e-mail: ic.bloke@gmail.com
Prijave sprejemajo do 15. 9. 2015.
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Obvestila OOZ Vrhnika
Prenos dejavnosti

EXPO MILANO 2015

Bliža se 25. in 26. september, čas naše strokovne ekskurzije v Milano. Če bi kdo od udeležencev želel na ogled
sejma oba dneva, naj to nemudoma sporoči, da uredimo vse potrebno za vstopnice. Vsi prijavljeni ste se sicer
odločili, da bo drugi dan ekskurzije namenjen ogledu tega
milijonskega mesta – glavnega mesta pokrajine Lombardije
z bogato zgodovino, arhitekturo, danes centra visoke mode.

MOS, 8. - 13. 9. 2015

Izkoristite ugodnost članstva v naši zbornici – prvi sejemski dan je za vas brezplačen. Pridite na zbornico po vstopnice in si oglejte 48. sejem MOS, sejem za nove posle,
dobre partnerje, most v poslovni svet.
Za ostale dneve lahko pri nakupu vstopnice izkoristite
50% popust (vstopnina bo za vas 3,5 €). Pokličite nas in
naročite svoje vstopnice - poslovne kupone.
Več o vsebini sejma, dogodkih prireditvah na sejmišču si
preberite na strani 7.

Izterjava na podlagi
verodostojne listine

Se še niste odločili za izterjavo svojih dolžnikov na podlagi
izdanega računa? Zakaj bi na zaslužen denar čakali dlje,
kot ste se s poslovnim partnerjem dogovorili? Tudi vi morate plačati prejete račune in jih težko, če vam vaši dolžniki
ne plačajo vaših.
Pri izterjavi neplačanih računov vam lahko pomagamo. Za
vas opravimo administrativni del priprave predloga za e-izvršbo na podlagi verodostojne listine. Predlog vložimo
na sodišče, ki izda sklep za izvršbo oziroma vodi postopek
do poplačila terjatve.
Pokličite nas, splača se, gre za vaš zaslužek. Stroške izvršbe in sodno takso vam bo ob uspešni izvršbi vaš dolžnik
plačal skupaj z glavnico in obrestmi.
Zakaj ne bi terjali dolžnikov, saj gre za vaš denar.
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Letos se konec leta izteče prehodno obdobje, ko ste že
upokojeni obrtniki še lahko ohranili status s.p. S 1. januarjem 2016 to ne bo več mogoče, zato morate razmišljati o
preoblikovanju, prenosu dejavnosti na naslednike ali celo
prenehanju opravljanja dejavnosti.
Da bi pri tem imeli čim manj težav, bomo predvidoma
v oktobru izvedli seminar oz. delavnico o možnostih in
postopkih za prenos dejavnosti, preoblikovanje v drugo
statusno obliko, postopkih zapiranja…Upokojeni imate
nekaj variant, da ste tudi po upokojitvi še aktivni, vendar
kot s.p. po 31. 12. 2015 to ne bo več mogoče. Novi ZGD
je predpisal še obvezno 15-dnevno vnaprejšnjo najavo zapiranja s.p na AJPES. Zato je potrebno, da ste pozorni kaj
in kako se boste odločili, da ne boste imeli nepotrebnih
stroškov, sitnosti in da ne bo slabe volje.
Zbiramo informativne prijave za ta izobraževalni dogodek, ki ga bomo izvedli, če bo prijavljenih vsaj 10 kandidatov. Zaradi resnosti prijav znaša kotizacija za člane s
plačano članarino 10 €, za nečlane bo cena za udeležbo
znana naknadno.

Parkiranje pri zbornici

V času dopustov smo ugotovili, da sta Medobčinski inšpektorat in redarstvo začela opravljati nadzor nad parkiranimi vozili tudi na makadamskem dovozu do naše
zbornice. Nekega dne so namreč lastniki parkiranih vozil
dobili obvestilo o plačilu globe zaradi napačnega parkiranja. Med lastniki vozil se je šušljalo, da je zbornica naredila
prijavo in je inšpektorat zato tudi ukrepal.
Vse uporabnike obveščamo, da Zbornica ni podala nikakršne prijave. Parkiranje ob dovozni cesti na zbornici
tudi nikogar ne moti. Moti pa nas, da je to še edina
občinska makadamska cesta v centru mesta. Upamo
in želimo, da bo lastnica ceste, Občina Vrhnika s pomočjo Krajevne skupnosti in ob spremembah in dopolnitvah
prostorskega načrta ter ureditve centra mesta, v proračunu našla toliko sredstev, da to cesto primerno uredi.
Vse obiskovalce zbornice zato obveščamo, naj ob prihodu na zbornico svoja vozila parkirajo ob zbornici
na tlakovani površini (dve mesti) ali na za to označenih parkirnih mestih ob glavni cesti ali bližnjih parkiriščih. Z inšpekcijsko službo pa bomo poskušali rešiti
nastalo situacijo tako, da bo parkiranje ob dovozni cesti
znova dovoljeno.
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Pripravlja Adela Cankar

Najem dvorane
Dom obrtnikov

Načrtujete srečanje s poslovnimi partnerji, sestanek z zaposlenimi, zunanjimi sodelavci ali kašen drug dogodek, pa
ne veste kje bi se dogajalo, ker nimate ustreznega prostora.
Za vaše dogodke in srečanja vam lahko damo v najem veliko sejno dvorano v Domu obrtnikov, ki se nahaja v 2.
nadstropju. Prostor je opremljen s 50 konferenčnimi stoli,
veliko konferenčno mizo in manjšimi mizami (za razpored
učilnice), ima brezžično internetno povezavo, stojalo s platnom za projekcijo in tablo (piši-briši). Razporeditev miz
in stolov je lahko poljubna in se prilagodi vašim potrebam
in željam. Cena najema znaša 40 € za tri ure + 10 € vsaka
nadaljnja ura. V kolikor se odločite za večkraten najem, se
lahko dogovorimo za nižjo ceno.
Člani naše zbornice s plačano članarino, imate pri najemu
prostorov še posebno ugodnost, saj za vas velja 50% popust na redno ceno. Pokličite in se pozanimajte.

Bonitete

Imate novega poslovnega partnerja pa ne veste ali bi šli
v posel z njim ali ne? Bonitetna ocena je eden od pripomočkov, ki omogoča lažjo odločitev za nova poslovna
sodelovanja. Na zbornici vam lahko ponudimo podatke
za posamezna podjetja v Sloveniji, o njihovi plačilni disciplini, morebitnih blokadah njihovih poslovnih računov,
bilancah poslovanja zadnjega in preteklih let, morebitnih
tožbah, bonitetni oceni…Pokličite, če potrebujete te podatke, da vam pomagamo pri vaši odločitvi.

Športne igre na Koroškem

Varstvo pri delu

Za člane in zaposlene delavce ponovno organiziramo
usposabljanje in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva in sicer za delodajalce in delavce v petek,
4. septembra, z začetkom ob 7.30 uri.
Usposabljanje s preizkusom znanja traja do cca 9.30.
Cena usposabljanj in izpita je za člane in pri njih zaposlene delavce 25 €, za nečlane je cena 35 €.
Prijavite se po tel. 01 755 77 40, 051 619 215 ali po
e-pošti: adela.cankar@ozs.si
Udeleženci usposabljanja, ki vplačujete prispevek v
Sklad za izobraževanje pri OOZ Vrhnika, imate možnost, da z vlogo za povračilo stroškov izobraževanja,
te dobite (za namen VPD in VPP) povrnjene v celoti.
Usposabljanje in izpit bomo ponovno organizirali v
oktobru 2015. Ker je oktober mesec požarne varnosti,
bo na vsebini o požarni varnosti še poseben poudarek.

Razpis

Ne pozabite oddati vloge za pridobitev finančnih
sredstev iz občinskega proračuna in sredstev zbornice, če ste v zadnjem letu najeli dolgoročni kredit,
zaposlovali nove delavce z območja občine Vrhnika,
sodelovali na kakšnem sejmu, razstavi ali poslali na izobraževanje in usposabljanje sebe ali svoje zaposlene.
Razpis za subvencije je bil objavljen v avgustovski številki glasila in v Našem časopisu konec junija. Če ga potrebujete, pokličite. Vlogo je potrebno oddati ali poslati
do vključno 30. septembra 2015 (šteje dan, ko vloga
prispe na zbornico, v primeru priporočene pošiljke pa
datum oddaje vloge na pošti).

Plačilni nalog za članarino

Ne pozabite, da plačilni nalog za članarino OZS ne pošilja več v posebni kuverti, ampak dobite plačilni nalog
zapakiran v reviji Obrtnik podjetnik. V kolikor vam kakšen račun manjka in ga potrebujete za vaše računovodstvo, pokličite, da vam pošljemo kopijo manjkajočega
računa.

Skupne strani
Še je nekaj časa za prijavo na športne igre obrtnikov in
podjetnikov, ki bodo v soboto, 19. Septembra.
Upravni odbor naše zbornice je na zadnji seji imenoval
referenta za šport:, to je Peter Gutnik, ki bo tudi vodja
ekip. Prijave sprejemamo na zbornici do srede, 9. septembra. Kotizacija za udeleženca znaša 35 €.
Dogodka se lahko poleg tekmovalcev(člani, zaposleni,
družinski člani, upokojeni, štipendisti, vajenci…) udeležijo
tudi navijači in spremljevalci. Zanje bo organiziran dodaten pester program
avgust 2015

Ne spreglejte člankov o davčnih blagajnah, sejmih, razpisih, zaposlovanju tujcev, spremembah predpisov, dogodkih v organizaciji sekcij, zavajajočega povabila v vpis
v poslovni register…
Prijave zbiramo na zbornici, pokličite 01 755 77 40 ali 051
619 215, kamor lahko pokličete tudi za dodatne informacije.
O višini soudeležbe oz. višini prispevka zbornice za tekmovalce, prevozu in drugih podrobnostih, bo odločal UO
na svoji seji 2. septembra.
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ELEKTIKARJI

Sekcija elektro dejavnosti pri OZS vas, v sodelovanju s
Sekcijo elektronikov in mehatronikov pri OZS in Elektrotehniško zvezo Slovenije, vljudno vabi na seminar
Električne inštalacije in strelovodi ter z njimi povezana požarna varnost pri sanacijah in novogradnjah
v torek, 8. septembra 2015, v času sejma MOS 2015, v
poslovni stavbi Celjskega sejmišča, sejna soba Celjanka, s
pričetkom ob 10.30
Elektrotehniška stroka je poleg gradbene in strojniške
stroke ključna za delovanje sodobnih naprav in sistemov v
stavbah in objektih. Proučevanje dejavnikov tveganja, tudi
požara, pri novogradnjah in sanacijah je ključnega pomena za izvajanje najboljše prakse pri izvedbi in zagotavljanju povezanosti gradbenih, strojniških in elektrotehniških
podsistemov.
Upoštevanje predpisov in najboljše prakse sta obvezna za električno varno in požarno varno inštalacijo!
Seminar bo vsebinsko deloma prilagojen tudi elektronikom,
saj so elektronske in informacijske naprave ozko povezane
z nizkonapetostnimi električnimi inštalacijami in prenapetostno zaščito oziroma varovanjem na področju elektronskih naprav in inštalacij ter smernic s tega področja.

KOVINARJI

Sekcija kovinarjev pri OZS vas vabi na seminar Trženje v
EU in na trgih BRIK ter carinsko poslovanje s stroji
in kovinskimi proizvodi v četrtek, 10. septembra 2015,
v Celju, v času sejma MOS 2015, v poslovni stavbi Celjskega sejmišča, sejna soba Celjanka, s pričetkom ob 10.uri.
Na seminarju bodo opredeljene zahteve za varnost strojev, pripravo ustrezne dokumentacije za trg oz. uporabo
v proizvodnji ter ravnanje v
primeru proizvodnje za lastno uporabo. Posebej bodo
opredeljeni primeri, ko proizvajalec kupuje sestavne dele
na trgu EU in državah tretjih
trgov, ter ustrezno ravnanje
ob dajanju sestavljenih strojev
na trg EU in uvozu strojev s
tretjih trgov.
Vsebina bo osredotočena na
trg EU in tretje trge, s poudarkom na države BRIK.
V razpravi bodo slušatelji lahko opredelili svoje specifične
situacije in dobili odgovore
na posebnosti pri ravnanju na
trgu EU ali ob uvozu/izvozu. Predor Markovec
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Sekcije
PREVOZNIKI

Kljub temu, da se dopusti počasi končujejo bi vas radi
še enkrat opozorili na tatvine na avtocestnih počivališčih.
Pomembno je predvsem za vas, ki ste več in dalj časa na
cestah.
Na cestnih in avtocestnih počivališčih prihaja do tatvin,
drznih tatvin goriva, ropov in drugih škodnih primerov.
Če ste na počivališči se ne pustite zamotiti, da bi v tem
času sostorilec izvršil tatvino na vašem vozilu. Naj vas
ne premami poceni nakit, ker je po vsej verjetnosti lažen,
ponaredki drugega blaga…Svoje vozilo imejte ves čas na
očeh, če se od vozila oddaljite, ga zaklenite. Ne puščajte
vrednejših predmetov na vidnih mestih, ne zaustavljajte se
na AC brez razloga, sumljive osebe in dogodke sporočite
na 113 ali 080 12 00.

Veste?
Ali veste, da vam varnostno razdaljo v predorih določajo modri led smerniki? Pri nas je predpisana varnostna
razdalja 100 m, razen v predoru Karavanke, kjer velja razdala 150 m. Neupoštevanje varnostne razdalje vas lahko
stane 300 € in tri kazenske točke.
Ste vedeli, da se mora AdBlue uporabljati v vseh motornih vozilih, za katere je to predpisal proizvajalec? AdBlue
je nestrupena raztopina za vsa vozila, ki uporabljajo tehnologijo SCR (selektivna katalična redukcija), ki zmanjša
strupene misije, predvsem izpuste ogljikovih dioksidov.
AdBlue se uporablja za izgorevanje in se vbrizga v izpušni
sistem, kjer sproži kemično reakcijo.
Neprimerne in nedovoljene predelave in spremembe na
vozilu, ki pomenijo poslabšanje varnostnih in okoljevarstvenih lastnosti, se kaznujejo z globo 4.000 €.

Foto: splet
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Ste vedli, da se preko OOZ Maribor rešuje problematika neupravičeno kaznovanih prevoznikov v zadevi
vkrcanja ilegalnih migrantov na tovorna vozila. V kolikor
so tudi vam očitali tihotapljenje prebežnikov na mejnem
prehodu v luki Calais – Dover, sporočite svoje kontakte
na e-naslov: boris.licen@ozs.si ali lamot@siol.net

AVTOSERVISERJI

Sekcija avtoserviserjev pri OZS bo začela člane obveščati glede javnih naročil/razpisov, ki so v zvezi z vozili, da
bi se članom omogočilo pridobivanje posla. Svoje člane
bo obveščala tudi OOZ, ki bo te informacije posredovala
naprej.
Ponovno opozarjamo, da se popravila vozil v času garancije lahko opravi tudi pri neodvisnem/nepooblaščenem
serviserju, saj je pogojevanje pooblaščenega serviserja
in vgradnja original rezervnih delov v nasprotju s pravili
konkurence.
SERVISER MORA:
- upoštevati navodila proizvajalca glede vzdrževanja in
popravila vozila,
- spoštovati normative proizvajalca vozila glede vzdrževanja in servisiranja vozila,
- vgrajevati tovarniško priznane (originalne ali originalu
enakovredne) nadomestne dele!

Sekcije
Davčne blagajne

Pa jih imamo. Državni zbor je 15. julija sprejel Zakon o
davčnem potrjevanju računov (Ur. list 57/15), ki pomeni,
da davčne blagajne bodo in sicer obvezne od 2. januarja
2016 dalje. Postopek potrjevanja računov boste lahko zavezanci izvajali že od 1. decembra 2015 dalje.
Davčne blagajne bo potrebno obvezno uporabljati pri gotovinskem poslovanju (gotovinsko plačilo je vse, kar ni
neposredno nakazilo na transakcijski račun. Plačilo s kartico, čekom in drugimi podobnimi načini plačila se šteje za
gotovinsko plačilo).
Gre za sistem, v katerem boste zavezanci z davčnimi blagajnami preko spleta povezani s Finančno upravo RS, ki
bo potrdila in shranila podatke računov ter tako omogočala sledljivost in učinkovitost nadzora nad izdanimi računi ter omejila sivo ekonomijo. Pa bo res?
Na podlagi sprejetega zakona je bil sprejet tudi Pravilnik o
izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (ur. list
60/2015), ki podrobneje ureja izvajanje zakona.
Kako so opredeljeni posamezni pojmi v zakonu in kako se
bo izvajal postopek, bomo več napisali v prihodnji številki.
Če želite o davčnih blagajnah iz prve roke izvedeti več,
vabljeni na Okroglo mizo na MOS, ki bo v petek, 11. septembra v Modri dvorani Celjskega sejmišča od 14 – 16
ure. Sodelovali bodo Sebastjan Prepadnik – FURS, Božena Macarol – OZS, moderator bo Iztok Mohorič – OZS.

SVETUJEMO tudi ustrezno vodenje lastne dokumentacije in evidenc za primere dokazovanj in ravnanj avtoserviserja (npr.: dobavnice, ček lista proizvajalca potrebnih
opravil pri rednem servisu, splošni pogoji popravil oz.
servisiranja, ...)!

FRIZERJI

V nedeljo, 8. novembra 2015 bo v GH Union v Ljubljani
že 16. frizerski festival, največji frizerski festival v Sloveniji, ki ga ne smete zamuditi.
Program sestavljata dva seminarja »Look & Learn« in
predstavitve na osrednjem odru »Step by Step Show nastopi«. Ves čas bo tudi bogat sejem frizerske opreme in
kozmetike.
avgust 2015

Cenik za člane in zaposlene: 1 seminar = 49,50 €
1 seminar + osrednji oder = 88,20 €
2 seminarja + osrednji oder = 120,60 €
Osrednji oder = 45,00 €
Pozanimajte se pri svoji zbornici za morebitno sofinanciranje sekcije in pri skladu za sofinanciranje sklada.
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Novela ZGD-1

Objavljena je bila v Ur. Listu št. 55/2015 in velja od 8. 8.
2015, nekatere spremembe pa šele od 1.1.2016.
Omejitve pri ustanavljanju družb in s.p.: nepredlaganje
obračunov vezanih na javno objavo v obdobju zadnjih 12
mesecev; omejitve tistemu, ki mu je bila v zadnjih treh
letih s pravnomočno odločbo izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oz. delom na črno;
Oteženo veriženje podjetij: ustanovitelj oz. družbenik ne
more postati nekdo, ki je v zadnjih treh mesecih ustanovil
d.o.o. ali pridobil delež v d.o.o., ki ni starejši od treh mesecev;
V premoženje družbe za ohranitev najnižjega zneska osnovnega kapitala (7.500 €) se ne bodo mogla šteti
posojila družbe družbeniku. Uskladitev je potrebna do
8.8.2016. (namen te določbe je, da je družbi vedno vsaj
minimalen kapital premoženja, namenjen poslovanju, zaščiti upnikov…)
Nova pravila pri poimenovanju: možno bo uporabljati
tuje jezike, tuje črke in kratico .si; v slovenskem jeziku bo
obvezna le tista sestavina firme, ki napotuje na dejavnost
in tista, ki označuje statusno obliko.
Dopisi družb: na vseh dopisih, ki se pošiljajo naslovniku, je poleg ostalih obveznih podatkov, potrebno
navesti tudi matično številko družbe.
Univerzalen prenos s.p. bo mogoč tudi na druge fizične
osebe ne le na družinske člane.
Točka VEM lahko overi izjavo lastnika objekta, da
podjetniku dovoljuje registracijo na lastnikovem naslovu.
Nameravano zaprtje s.p. oz. prenehanje opravljanja
dejavnosti, je potrebno AJPES sporočiti 15 dni pred
nameravanim prenehanjem, da se javno objavi (prej sicer tri mesece, a je bilo dovolj, če je firma namero objavila
npr. na svoji oglasni deski). AJPES bo to striktno preverjala, zato bo potrebni biti pozoren pri datumih.
Spremenjena so merila za razvrščanje podjetij na mikro, majhne in srednje družbe (velja od 1. 1. 2016),
izpolnjena morata biti dve od treh meril:
• Mikro družba (znižanje pragov):
- povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset,
- čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000 EUR
(prej 2.000.000 EUR), in
- vrednost aktive ne presega 350.000 EUR (2.000.000
EUR).
• Majhna družba (znižanje pragov):
- povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
- čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.000.000 EUR
(prej 8.800.000 EUR), in
- vrednost aktive ne presega 4.000.000 EUR (prej
4.400.000 EUR).
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Napotila
• Srednja družba (zvišanje pragov):
- povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250, 23
- čisti prihodki od prodaje ne presegajo 40.000.000 EUR
(prej 35.000.000 EUR), in
- vrednost aktive ne presega 20.000.000 EUR (prej
17.500.000 EUR).

Investicijski projekti

Mesto Beograd, Gospodarska zbornica Beograd in CEDEF - Srednje evropski forum za razvoj organizirajo
predstavitev investicijskih projektov »Belgrade Investment Days«, ki bodo letos potekali od 21. do 22. septembra 2015 v Beogradu.
»Belgrade Investment Days« je nov letni investicijski program Srbije in JVE, ki ima za cilj povezati vse ključne akterje na področju gospodarske rasti v regiji JV Evrope, to
je investitorje - banke in investicijske sklade, nosilce projektov, javna in privatna podjetja. V tem okviru bo letos
prvič v Beogradu, 21. in 22. septembra 2015, organizirana
investicijska konferenca, ki ima za cilj predstaviti projekte
mesta Beograd, Srbije in JV Evrope, z namenom povečati
število investicij. Na dogodku bodo predstavljeni investicijski projekti javnega in privatnega sektorja, v obliki JPP
in ESCO modela, na področju energetike, IT, kmetijstva,
industrije, okolja, turizma, prometne infrastrukture, gradbeništva, trgovine in dr.
Na sektorskih panelih in B2B sestankih bo govora o projektih, ki so jih organizatorji razdelili v 4 skupine: (1) veliki projekti mesta Beograd, (2) projekti javnega sektorja
v ostalih občinah, (3) projekti privatnih podjetij, ki iščejo
partnerje, (4) privatizacija nekaterih podjetja iz seznama
Agencije za privatizacijo Republike Srbije.
Organizatorji so že dobili predloge za številne investicijske projekte, pripravljajo selekcijo projektov, nekateri projekti so že znani.
Več o programu, investicijski konferenci in projektih, za
katere je že odločeno, da bodo predstavljeni na konferenci
je na http://www.belgradeinvestmentdays.org.rs/o-programu/.
Slovenska podjetja so vabljena, da se udeležijo konference, saj bodo predstavljeni projekti, za katere so še posebej
zainteresirana (Beograd na vodi, javna razsvetljava, upravljanje z odpadki, energetska učinkovitost itd..).
Vir: OZS
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Zaščita poslovanja vašega podjetja
mag. Karmen Darvaš Šega,
direktorica Finančne hiše d.o.o.

4. Zaščita družine pri samostojnih podjetnikih, saj
jamčite za obveznosti podjetja s celotnim svojim
zasebnim premoženjem).

Podjetnik si lahko zagotovi
zavarovanje izpada dohodka
v primeru lastne odsotnosti
iz delovnega mesta, zavaruje
svoje kredite in izšola svoje
otroke ter poskrbi za lastno
bodočo zajamčeno pokojnino na račun podjetja. Ob
tem pridobi finančne ugodnosti, saj mu ni potrebno
obremenjevati svoje plačilne liste, ki je že tako ali tako
preveč obremenjena z davki in prispevki. Del mesečne
premije se knjiži med davčno priznane odhodke, s tem
pa pridobi tudi davčne ugodnosti.

5. Nadstandardno zdravstveno kritje za sodobne
pogoste kritične bolezni (rak, kap, infarkt..). Premije se knjižijo med davčno priznane odhodke. Pomembno je, da se v primeru obolelosti za rakom
podjetnik čim hitreje pozdravi in se vrne na delovno mesto. Za ta čas odsotnosti bo potreboval likviden denar za zdravljenje in za izplačevanje njegove plače, ko ga ne bo.

1. Zaščita kreditov in finančnih obveznosti podjetja
(jamstvo za primer smrti podjetnika). V primeru
smrti kreditojemalca se prenesejo vse obveznosti
na dediče, tudi na mladoletne otroke. Samostojni
podjetniki jamčijo z vsem svojim premoženjem,
družbe z omejeno odgovornostjo pa nemalokrat
vpišejo hipoteko na lastno nepremičnino v korist
banke, ko najemajo podjetniške kredite ter podpisujejo osebne menice. Vse to velikokrat vodi v
ogrožanje finančne stabilnosti vseh družinskih članov. Vsi dolgovi se lahko za nizek mesečni znesek
zavarujejo preko podjetja in ob tem se koristi davčna ugodnost, saj se premija knjiži med stroške.
2. Nadomestilo izpada dohodka 1.000 EUR/mesec
do konca življenja v primeru 50% invalidnosti. Nadomestila za invalidnost so nizko smešna, s katerimi podjetnik ne bo mogel preživeti, zato je smiselno posodobiti svoja stara nezgodna zavarovanja
z dopolnitvijo nezgodne mesečne doživljenjske
rente.
3. Zaščita solastniških deležev (v več osebnih družbah, solastniki v d.o.o.) za izplačilo deleža v primeru smrti solastnika. V primeru smrti solastnika podjetja, s katerim si preko družbene pogodbe delimo
podjetje, bo potrebno v primeru njegove smrti izplačati njegove dediče. Za ta namen si lahko vsako
podjetje zagotovi že danes likviden denar.
avgust 2015

7. Ustvarjanje štipendijskega fonda (otroke lahko
podjetnik štipendira s podjetniško štipendijo in
razbremeni svojo plačo v primeru študija svojega
otroka).
8. V končni fazi lahko ta zajamčena naložba služi
podjetniku za finančno likvidno rezervo za izplačilo odpravnin delavcem, za jubiljene nagrade delavcem ali za druge tekoče potrebe v primeru izpada tekočega priliva v podjetju-zaloge, proizvodnja,
projekti…
9. Davčna ugodnost: mesečni oz. letni znesek se knjiži med dolgoročne finančne naložbe podjetja (terjatev do zavarovalnice), zato se tudi izplačilo iz tega
naslova ne knjiži med izredne prihodke podjetja.
Možno tudi enkratno vplačilo ali letno vplačilo.
Za člane območnih obrtno-podjetniških zbornic
Logatec, Vrhnika in Postojna bo pravnik FINANČNE
HIŠE David Fister, uni. dipl. prav., analiziral splošne
pogoje in skupaj z ekonomistko Alenko Škraba vam
brezplačno podal konkretne nasvete za vaše podjetje:
alenka.skraba@financnahisa.si ali tel: 031 388 330.
V jesenskem času pa je predvidena tudi predstavitev
finančnih storitev in strokovni seminar.
Promocijski prispevek.

Podjetnikom svetujemo, da si uredijo ustrezno podjetniško zaščito in si na tak način zagotovijo naslednje
koristi:

6. Ustvarjanje pokojninskega fonda za lastnika
podjetja oz. podjetnika preko podjetja (ni potrebno obremeniti plače-osebnega dohodka za
namen dodatnega pokojninskega varčevanja).

Krpanov glas

Prispevki, dajatve

PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«
Vsi, ki opravljate dejavnost kot postranski poklic – »popoldanci«, ste obvezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti.
Mesečno morate plačevati določene obveznosti: prispevke za PIZ, ZZ in
članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem. Višina članarina je po
sklepu skupščine 10, 18 ali 27 €, odvisno od dejavnosti in tega ali zaposlujete delavce ali ne (podatek zbornici posreduje ZZZS). Plačuje se ena
članarina. Članarino plačate po prejetem plačilnem nalogu na račun pri
Deželni banki Slovenije št.: SI56 1910 0001 0141 210, referenca je sestavljena iz davčne številke, številke zbornice in kontrolne številke. Pri plačilu
preko elektronskega bančnega poslovanja morate navesti model 12 in nato
referenco.
S 1. 1. 2015 se je spremenila višina prispevka za ZZ. Plačati morate
0,53 % od povprečne bruto plače za oktober 2014 (PP za oktober 2014
je 1.543,66 €) za poškodbe pri delu in poklicno bolezen in 6,36 % od
25 % povprečne bruto plače za oktober 2014 (385,92 €).
Od 1. 4. 2015 je pavšalni prispevek za PIZ za zavarovanje invalidnosti
in smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni povišan na 32,20 € (Ur. list RS, št. 21/2015).
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za avgust 2015:
1. položnica: prispevki za PIZ zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri
delu ali poklicne bolezni
TRR: 0110 0888 2000 003, Sklic na št.: 19 DŠ – 44008 32,20 €
2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen
0,53 % od PP oktober 2014 – 1.543,66 €
8,18 €
6,36 % od 25 % PP oktober 2014 – 385,92 €
24,54 €
TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 32,72 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ
Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine

Za uživalce pokojnine, ki ste 1. 1. 2013 opravljali dejavnost ali delo in bi
morali s 1. 1. 2015 ponovno pridobiti lastnost zavarovanca, je parlament
izglasoval podaljšanje prehodnega obdobja do konca leta 2015. Uživalci
pokojnine imate status s.p. in polno pokojnino lahko še do konca leta 2015,
dobre tri mesece imate časa, da si uredite status na primeren način oz.
uredite prenos dejavnosti na naslednike, na d.o.o. ali kako drugače. Opozarjamo, da morate prenehanje s.p. sporočiti AJPES najmanj 15 dni pred
datumom prenehanja.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v avgustu 2015:
redno delo: 21 dni: 168 ur; praznik: 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 21 dni, 168 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2015 – lestvice veljajo od
1.1.2015 oz. za izplačila v letu 2015 - NI SPREMEMBE
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2015 so fiksni zneski in se
med letom ne spreminjajo.
Splošna olajšava (mesečni izračun): višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka:
Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega
razmerja se upošteva naslednja lestvica:
če znaša mesečni bruto dohodek
iz delovnega razmerja v evrih
nad
do
905,53
905,53
1.047,57
1.047,57

znaša splošna olajšava v evrih
543,32
368,22
275,22

Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 275,22 €.
Posebne olajšave
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za otroke
1 otrok
2 otroka
3 otroci

letna olajšava
2.436,92
5.086,16
9.504,70

mesečna olajšava
203,08
423,85
792,06

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA
V LETU 2015
Nad
668,44
1.580,02
5.908,93

Do
668,44
1.580,02
5.908,93

€+%
16%
106,95 + 27 %
353,08 + 41 %
2.127,93 + 50 %

Nad €
668,44
1.580,02
5.908,93

MINIMALNA BRUTO PLAČA od 1. januarja 2015 znaša 790,73 € (Ur.
list RS, št. 6/2015).
Prispevke za socialno varnost za zaposlene delavce morate obračunati od zneska, ki v letu 2015 ne more biti manjši od 52% povprečne plače. Za izplačila od 1.1.2015 do 28.2.2015 se je uporabljala povprečna
plača za leto 2013 (1.523,18 €; 52% znaša 792,05 €)), za izplačila po
1.3.2015 se uporablja povprečna plača za leto 2014 (1.540,25 €; 52%
znaša 800,93 €).
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:
Prevoz na delo: najmanj 70% cene najcenejšega javnega prevoza, če
se javni prevoz ne more uporabljati pa najmanj 0,18 € za vsak polni km
razdalje med bivališčem, določenim v pogodbi o zaposlitvi do sedeža delodajalca oz. do mesta opravljanja dela (73. člen KP za obrt in podjetništvo);
Prehrana: 4,90 €/dan prisotnosti, če delavec dela najmanj 4 ure na
dan. Če dela 11 ur ali več na dan, mu pripada pravica do sorazmerno
višjega (za vsako dopolnjeno uro nad 8 ur v višini 0,76 €) povračila za
prehrano. (72. člen KP za obrt in podjetništvo).
Kilometrina na službenem potovanju: do 0,37 € za vsak prevoženi
km ob uporabi lastnega vozila (75. člen KP za obrt in podjetništvo = zgornji znesek po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Kilometrina v višini 30%
cene bencina v EUR (sprememba ob spremembi cene bencina) je glede
na ceno bencina višja, vendar je davčno priznan odhodek le znesek, ki ga
določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov…Presežek se všteva
v davčno osnovo.
Regres za letni dopust v letu 2015: najmanj v višini minimalne plače
povečane za 1% (798,64 €). Izplačan bi moral biti do 1. julija tekočega
koledarskega leta.
STOPNJE PRISPEVKOV:
Vrsta prispevka
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Zav. za primer bolezni in pošk. pri delu
Zav. za pošk. pri delu in poklicne bolezni
Za zaposlovanje
Za starševsko varstvo
SKUPAJ
Davek od osebnih prejemkov - dohodnina

Delavec
15,50
6,36
0,14
0,10
22,10
Po lestvici

Delodajalec
8,85
6,56
0,53
0,06
0,10
16,10

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE
Zavarovanci z zavarovalno podlago 040 - družbeniki, obračunate za januar
2015 prispevke od 65% povprečne plače 2013 (1.523,18 €; 65% je 990,07
€), za obračun prispevkov od februarja 2015 dalje pa uporabljate 65%
povprečne plače za leto 2014 (1.540,25 €; 65% je 1.001,16 €).
V nadaljevanju je primer obračuna prispevkov od najnižje možne osnove.
Naziv prispevka
Skupaj prispevki za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
Skupaj prispevki za zdravstveno
zavarovanje
Skupaj drugi prispevki:
starševsko varstvo, zaposlovanje
PRISPEVKI SKUPAJ

Stopnja

Za plačilo

24,35 %

243,78

13,45 %

134,66

0,40 %

4,00

38,20 %

382,44
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PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV
Za samostojne podjetnike velja individualni obračun prispevkov
(v letu 2015 je osnova dobiček za preteklo leto brez upoštevanja
prispevkov ter znižanj in povečanj, preračunan na mesec, znižan za
28%).
Za obračun prispevkov za januar 2015 je minimalna osnova 54%
povprečne plače iz leta 2013 (1.523,18 €; 54% je 822,52 €) za obračun
prispevkov za ZZ pa 60% povprečne plače iz leta 2013 (1.523,18 €; 60%
je 913,91 €).
Od februarja 2015 dalje je minimalna osnova 54% povprečne plače iz leta
2014 (1.540,25 €; 54% je 831,74 €), za obračun prispevkov za ZZ pa 60%
povprečne plače za leto 2014 (1.540,25; 60% je 924,15 €).
Zavezanci boste s strani DURS-a obveščeni o višini vaše zavarovalne
osnove po oddaji davčnega obračuna za leto 2014 in bo ostala praviloma nespremenjena do naslednjega obdobja določanja ZO, oz. do
odločitve o morebitnem znižanju ali zvišanju ZO, oz. do morebitne
ugotovitve davčnega organa o nepravilni ZO. Če vplačujete prispevke
od višje ZO, kot je po izračunu, o tem ni potrebno obveščati DURS,
oddate le mesečni obračun na predpisanem obrazcu. Seveda pa ZO
ne more biti višja, kot je najvišja določena (3,5-kratnik PP, ki po zadnjih znanih podatkih iz leta 2014 znaša 5.390,88 €)
VPLAČILNI RAČUNI:
Za ZPIZ: 01100-8882000003; sklic 19 DŠ-44008
Za ZZZS: 01100-8883000073, sklic 19 DŠ-45004
Za PRORAČUN: 01100-8881000030 (akontacija dohodnine + starševsko varstvo + zaposlovanje)

Prispevke lahko plačujete posamično ali zbirno. Od tega je odvisen tudi
sklic na številko. Za zbirnik vedno velja: 19 dav. št. plačnika – 99996; za
posamezne vrste davkov poglejte spletno stran DURS: www.durs.si
DURS zaradi pravilnega knjiženja in prikazovanja stanja na karticah
svetuje, da se pri plačilu na račun 011008881000030 ne uporablja sklic
zbirnika 19 DŠ - 99996, temveč se plača vsak prispevek posebej:
19 DŠ – 40002 akontacija dohodnine
19 DŠ - 43001 za prispevke za starševsko varstvo
19 DŠ – 42005 za plačilo prispevkov za zaposlovanje.
Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS (izvršba, odločba o
odlogu, obročnem plačilu, plačilo globe…se uporablja model 21.
Članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem plačate v enem
znesku, ki ga OZS razdeli na članarino za OOZ in OZS. Članarino
plačate na račun pri Deželni banki Slovenije št. SI56 1910 0001 0141
210. Po pošti vsi člani prejmete plačilni nalog z že vpisano višino
članarine. Na računu je naveden tudi morebitni dolg oz. znesek neplačane članarine, ki ga plačajte na isti račun, sklic pa je vaša davčna
številka. Za morebitna pojasnila in uskladitve salda lahko pokličete
svojo zbornico. Višino članarine je določila skupščina OZS in je za
posamezno podjetje ali s.p. odvisna od dejavnosti (domača in umetnostna obrt) in tega ali zaposlujete delavce ali dejavnost opravljate
brez zaposlenih. Če potrebujete v zvezi z obračunom članarine dodatne informacije pokličite svojo OOZ.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - AVGUST 2015
3,5 PP***

54 % PP**
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

831,74

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od
1.540,25 EUR*
Prisp. zavarovanca za PIZ

Prehodni davčni podračun

Referenca

5.390,88

924,15

15,50%

128,92

8,85%

73,61

477,09

202,53

1.312,68

Prisp. delodajalca za PIZ
Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

835,59

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

58,78

342,86

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

60,62

353,64

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

4,90

28,57

124,30

725,07

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

0,83

5,39

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

0,83

5,39

1,66

10,78

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,16

7,55

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,50

3,23

Skupaj prispevki za zaposl.

1,66

10,78

Skupaj drugi prisp.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

3,32

21,56

PRISPEVKI SKUPAJ

330,15

2.059,31

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

*** Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki
znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2): 1.540,25 x 3,5 = 5.390,88 EUR

*** Povprečna
Minimalna osnova
za prispevke
samozaposlenih
v letu(PP):
2015 1.540,25
znaša 54 %EUR
zadnje znane
mesečna
bruto plača
za leto 2014
povprečne letne plače; v marcu 2015 se znesek izračuna: 54 % od 1.540,25 = 831,74 eur

Zavezanec plača prispevke do 15. 9. 2015; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti
obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda prek storitev elektronskega
poslovanja FURS eDavki.

pomenimesečna
davčnabruto
številka
*DŠ
Povprečna
plača zavezanca
za leto 2014 (PP): 1.540,25 EUR

** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2015 znaša 54 % zadnje znane povprečne letne plače; v marcu 2015 se znesek izračuna: 54 % od 1.540,25 = 831

*** Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2): 1.540,25 x 3,5

Kartica Mozaik podjetnih
po novem tudi plačilna

vse informacije o popustih in ugodnostih

Zavezanec plača prispevke do 15. 9. 2015; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda prek storitev e
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mozaikpodjetnih.si
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Krpanov glas
Odprti razpisi PS

P1 2015 Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, odprt do 7. 10. 2015 (Ur. list RS, št.
17/15). Namen tega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje
na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti
in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja
moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega
kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti
za nov investicijski ciklus.
SK75 2015 Semenski kapital-konvertibilno posojilo
za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 €, odprt
do 9. 10. 2015 (Ur. list RS, št. 12/15). Namen produkta
je spodbujanje: nastajanja novih MSP s potencialom hitre globalne rasti z visoko dodano vrednostjo in izvozno
naravnanostjo;nastajanja novih MSP na način, da Sklad oz.
holdinški sklad sam in/ali skupaj z zasebnimi investitorji
neposredno so/investira v obliki lastniškega financiranja
v začetno razvojno fazo MSP; nastajanja novih podjetij
in hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov
in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso); razvoja začetnega
koncepta poslovnega modela MSP in zagona podjetja ter;
spodbujanje mreženja in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij (povezovanje obstoječe infrastrukture v obliki podjetniških
in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov ter z
uspešnimi podjetniki v smislu mentorstva za nastajajoča
podjetja, poslovnimi angeli ipd.).
P1 TIP 2015 Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim
projektom, odprt do 15. 10. 2015 (Ur. list RS, št. 17/15).
Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu,
izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti ter krepitev
razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.
Še posebej je produkt namenjen podjetjem, ki intenzivno sodelujejo z institucijami znanja in so že sodelovala
na domačih ali mednarodnih razpisih s področja razvojno
raziskovalnih projektov.
Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti
kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev
za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del
svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.
Več o razpisih lahko najdete na spletni strani Sklada: www.
podjetniskisklad.si
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Razpisi
Štipendije
Po zapletih z razpisom za štipendije za deficitarne poklice,
bo razpis ponovljen, saj zaradi nedelovanja sistema niso
imeli vsi kandidati enakih možnosti (pojasnilo ministrice
za delo Anje Kopač Mrak). Vse do sedaj oddane vloge
niso veljavne, oddati je potrebno novo vlogo.
Nov razpis bo objavljen v petek, 4. septembra, dosegljiv bo na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj
kadrov in štipendije (www.sklad-kadri.si), zraven bo tudi
vloga. Vlogo bo možno oddati šele od 11. septembra dalje
osebno ali s priporočeno pošto. Upoštevan bo vrstni red
prispelih vlog, v prednosti pa bodo vloge za dijake prvih
letnikov.
Na voljo je 1,200.000 €, kar pomeni 1.000 štipendij po 100 €
na mesec, prve štipendije bodo izplačane šele konec leta,
vendar s poplačilom za nazaj.
Za katere poklice velja razpis? Okvirni seznam: pek, slaščičar, mesar, naravovarstveni tehnik, strojni tehnik, tehnik-mehatornik, klepar-krovec, oblikovalec kovin, elektrikar,
pečar, gradbeni tehnik, zidar, avtoserviser, avtokaroserist,
mizar, lesarski tehnik, gozdar….Več si lahko preberete na
spletni strani Sklada, kjer so objavljene tudi šole, učni programi in poklici.

Zoisove štipendije
Javni sklad je 30.6.2015 na svoji spletni strani in na portalu
e-uprava objavil informacije o dodelitvi in nadaljnjem prejemanju Zoisovih štipendij.
Rok za oddajo vlog za dijake je do 4. 9. 2015, za študente
pa do 7. 10. 2015.
Več informacij in potrebni obrazci so na voljo na spletni
strani javnega sklada www.sklad-kadri.si

Zapojte z nami
Obrtniški mešani pevski zbor »Notranjska« pred začetkom nove sezone vabi v svoje vrste pevke in pevce, ki bi
želeli z njim prepevati v naslednjih dveh sezonah. Osrednje pozornosti bodo namenjene reviji obrtniških pevskih
zborov 28. maja prihodnje leto, pa snemanju za novo, 3.
zgoščenko in pripravi na jubilejni koncert ob 30. letnici
delovanja v letu 2017. Vaje so ob ponedeljkih zvečer na
OOZ Logatec. Zbor letno nastopi približno dvajsetkrat,
doma, pa tudi na tujem.
Kdor se želi zboru pridružiti, naj pokliče predsednika Janija na tel. 041 705 755 ali zborovodja Janeza na 031 524
312. Sezono začnemo drugi teden v septembru. Najlažje
je začeti že na začetku.
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