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Najavljene so finančne spodbude za obrtnike
in podjetnike v 2018 in prihodnjih letih

Na podlagi 16. člena Statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica, sprejetega na seji skupščine dne 6.5.2016 ter predloga Upravnega odbora Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica, je
Skupščina Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica na
svoji redni seji dne 21. 3. 2018 sprejela

Če delujete v lesni branži, v turizmu, planirate udeležbo na mednarodnih sejmih, pred vstopom na tuji trg pridobiti podrobno informacije o potencialnem trgu , želite pridobiti certifikat kakovosti, posodobiti elektronsko
poslovanje, izkoristite pomoč države. Začni pripravljati svoje predloge že danes.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS ( MGRT) načrtuje 29 javnih razpisov, od tega 3 za povratna sredstva in
26 za nepovratna sredstva. (link na http://www.mgrt. razpisi gov.si/si/kako_do_sredstev/aktualni_ /)
Iz najave razpisov je viden poudarek na razvojno raziskovalne projekte in spodbujanje inovativnosti (http://www.mgrt.
gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Stasa/podjetnistvo_in_tehnologija.pdf) . Za širši krog podjetij so vsekakor
zanimivo, da se bo nadaljevalo sofinanciranje skupinskih in individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih),
prav tako se bo nadaljevalo sofinanciranje tržnih raziskav in certifikatov kakovosti in nadgradnja elektronskega
poslovanje v malih in srednjih podjetij http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Stasa/internacionalizacija.pdf). Za lesno branžo pa velja izpostaviti, da sta v 2018 predvidena 2 razpisa, eden predvidoma v maju, drugi
v novembru za razvoj polizdelkov in uvajanje novih produktov v lesarstvu (http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.
gov.si/pageuploads/Stasa/lesarstvo.pdf) .
Tisto, kar prav tako velja izpostaviti kot pozitivno je, to, da so predvideni razpisi večletni, kar pomeni, da so bližje večletnemu
investicijskemu načrtovanju v podjetjih.
Seznam najpomembnejših razpisov za področje podjetništva je objavljen v marčevskem Obrtniku.

S K L E P
o razpisu volitev v organe Območne obrtnopodjetniške zbornice Slovenska Bistrica
za mandatno obdobje od 2018-2022

IZOBRAŽEVANJA

*Odbor polagalcev keramičnih oblog pri Obrtno-podjetniški
zbornici Slovenije, organizira USPOSABLJANJE POLAGALCEV KERAMIČNIH OBLOG, ki bo potekalo na Srednji
gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli v Ljubljani, Dunajska 102 (predavalnica in praktični del v šolskih delavnicah), v sredo, dne 4. aprila 2018 s pričetkom ob 12.30 uri
in predvidenim zaključkom ob cca 17.30 uri.
Poleg predstavitve novega Gradbenega zakona – pomembno za izvajalce del (tudi keramičarje), bo osrednja
tema letošnjega izobraževanja POLAGANJE VELIKOFORMATNIH PLOŠČIC (npr. 120 x 240 cm), izveden bo tudi
praktični prikaz polaganja, zato se bo vse skupaj odvijalo na
Srednji gradbeni šoli v Ljubljani, Dunajska 102.Kotizacije za
člane OZS in njihove zaposlene NI.
Predstavitev pomembnih novosti novega gradbenega
•
zakona, dne 6.4. 2018, ob 10.00, na sejmu MEGRA v
Gornji Radgoni (predava Aleksandra Velkovrh)
Izobraževanja na OZS
•
5. april -Seminar z mag. Andrejem Tomšičem - Nova
zakonodaja o VARSTVU OSEBNIH PODATKOV –
Splošna uredba o varstvu podatkov in ZVOP-2 za
obrtnike in podjetnike
•
12. april- ŠOLA PODJETNIŠTVA - Prijava je možna na
posamezne sklope!
•
19. april (Ne)obvezni interni akti v podjetju in obvezne
evidence na področju dela in socialne varnosti + vzorci
•
ABC delovnopravne zakonodaje, 12.4.2018 ABC
poslovnega prava, 12.4.2018 ABC računovodenja,
17.4.2018 ABC davkov, 17.4.2018 ABC trženja in marketinga, 24.4.2018 ABC poslovanja v tujini, 24.4.2018
•
24. april- Brezplačen individualni razgovor: Razmišljam
o podaji podjetja
•
16. maj- Prenos družinskega podjetja na naslednike
•
17. maj- Pogodba o zaposlitvi in druge oblike opravljanja dela.
•
7. junij- Odpoved pogodbe o zaposlitvi in drugi načini
prenehanja delovnega razmerja

VAJENIŠTVO

UJPlačam - PLAČEVANJE
OBVEZNOSTI DO DRŽAVE
BREZ STROŠKOV
PLAČILNIH STORITEV
S 1. marcem 2018 bo Uprava RS za javna plačila (UJP)
omogočila plačevanje obveznih dajatev s plačilnimi karticami (Mastercard, Maestro, Visa in Karanta) brez stroškov
plačilnih storitev. S plačevanjem na negotovinskih plačilnih
mestih UJPlačam s plačilnimi karticami bo zagotovljeno
plačevanje obveznih dajatev brez stroškov plačilnih storitev, ki jih plačniki imajo v primeru plačevanja prek spletnih
bank ali na poštnih oziroma bančnih okencih.
Plačevanje bo možno na različnih negotovinskih plačilnih
mestih UJPlačam:
• – na sedežu območnih enot UJP, med katerimi je
tudi enota Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta
11, 2310 Slovenska Bistrica, (v ponedeljek, torek,
četrtek in petek med 8.00 in 15.00 in v sredo med
8.00 in 17.00) in
• na različnih dislociranih enotah UJP:
Na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam bo mogoče
plačati vse obvezne dajatve pravnih in fizičnih oseb, kot
so davek na dodano vrednost, prihodki od premoženja,
dohodnina, prispevki za socialno varnost, nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča, letna dajatev za uporabo
vozil v cestnem prometu, takse, globe ipd., ki se plačujejo
na račune javnofinančnih prihodkov.
Na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam pa ne bo
mogoče plačati drugih obveznosti, kot so plačilo elektrike, telefona, komunale, oskrbnine v javnih zavodih,
RTV-prispevka, ki se plačujejo na račune proračunskih
uporabnikov ali pravnih oseb.

Za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom je potrebno obratovalnico predhodno verificirati, ne glede ali gre za
vajeniški sistem izobraževanja ali šolski sistem izobraževanja.
Če kdo želi verificirati obratovalnico, se mora obrniti na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije na e- naslov: ana.
dragicevic@ozs.si
• V šolskem letu 2018/2019 je v vajeniškem sistemu izobraževanje razpisanih 8 izobraževalnih programov na 14.
srednjih poklicnih šolah po Sloveniji.
• Za vpis v vajeniški sistem izobraževanja mora bodoči vajenec predhodno skleniti vajeniško učno pogodbo: http://
www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Vajeni%C5%A1tvo/Vlogeinobrazci.aspx
• Pogodba, ki jo podpišeta delodajalec in vajenec se registrira na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.
• Z registrirano vajeniško učno pogodbo se vajenec vpiše do 5.4.2018 na šolo, ki izvaja vajeniški sistem izobraževanja.
• Vajenci imajo pri vpisu prednost in ne sodelujejo v izbirnem postopku.
• Dejanski vpis v vajeniški sistem izobraževanja, bo potekal do 1. 9. 2018, kljub zgoraj omenjenemu vpisnemu
roku.
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I.
S tem sklepom Skupščina razpisuje volitve v organe Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica (v nadaljevanju OOZ Slovenska Bistrica) za mandatno obdobje 2018-2022.
POSLANCI SKUPŠČINE OOZ SLOVENSKA BISTRICA
II.
Poslance v Skupščino volijo oziroma imenujejo posamezne sekcije iz vrst
svojih članov v skladu s statutom OOZ Slovenska Bistrica in svojimi poslovniki za skupščino OOZ Slovenska Bistrica. Skladno s 16. členom Statuta
zbornice šteje skupščina 25 poslancev. Pri določanju kandidatov za poslance ter sestavi kandidacijske liste je potrebno upoštevati načelo, da so sorazmerno zastopane vse dejavnosti članov zbornice.
III.
Sekcije za Skupščino OOZ Slovenska Bistrica izvolijo naslednjo število
poslancev:
• sekcija avtoprevoznikov - trije poslanci,
• sekcija avtoservisnih dejavnosti -dva poslanca,
• sekcija cvetličarjev in vrtnarjev - en poslanec,
• sekcije frizerjev in kozmetikov – dva poslanca,
• sekcija gostincev – en poslanec,
• sekcija tekstilcev – en poslanec,
• organi zbornice evidentirajo poslance za ostale dejavnosti, ki ne delujejo v sekcijah- petnajst poslancev.
IV.
Imena poslancev za skupščino OOZ Slovenska Bistrica, določena v skladu z II. in III. točko tega sklepa, je potrebno posredovati strokovni službi
OOZ Slovenska Bistrica do 20.4.2018. Sklepu sekcije je potrebno priložiti
tudi pisno soglasje poslanca. Po izdaji soglasja kandidat tega ne more več
preklicati.
KANDIDATI ZA IZVOLITEV V ORGANE
V.
S tem sklepom se razpisujejo tudi volitve v organe OOZ Slovenska Bistrica
za predsednika OOZ Slovenska Bistrica (mandatar za sestavo upravnega
odbora OOZ Slovenska Bistrica) in treh članov nadzornega odbora OOZ
Slovenska Bistrica.
Pri pripravi kandidatnih list za člane organov OOZ Slovenska Bistrica presoja ustreznost kandidatov glede na določila statuta OOZ Slovenska Bistrica,
sprejete kriterije in pogoje, ki jih mora kandidat izpolnjevati.
VI.
Za izvedbo volitev skrbi volilni odbor, ki vodi volitve na volišču.
Volilno pravico imajo člani OOZ Slovenska Bistrica.
V volilni odbor se imenujejo člani OOZ Slovenska Bistrica. V volilnem odboru ne sme sodelovati kandidat za poslanca v skupščini. Volilni odbor sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki.
Volitve za poslance skupščine OOZ Slovenska Bistrica se izvedejo v sredo,
23. maja 2018, na sedežu OOZ Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 2e, Slovenska Bistrica od 7. do 19. ure.
VII.
Novoustanovljena skupščina OOZ Slovenska Bistrica se mora sestati na
svoji prvi seji najkasneje v 30 dneh po volitvah, kjer v skladu s tem sklepom
in Statutom OOZ Slovenska Bistrica opravi izvolitev predsednika OOZ Slovenska Bistrica ter treh članov Nadzornega odbora OOZ Slovenska Bistrica.
VIII.
Mandat sedanjih funkcionarjev in članov organov OOZ Slovenska Bistrica
preneha z izvolitvijo novih funkcionarjev in članov organov OOZ Slovenska
Bistrica.
IX.
Ta sklep se objavi na oglasni deski OOZ Slovenska Bistrica, na spletni strani
OOZ Slovenska Bistrica in v Obrtniških novicah, marca 2018.
Predsednik
Milan Skrbiš,l.r.
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