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obrtniške novice
INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA ČLANE
Že vrsto let se za člane izvaja individualno svetovanje, ki ga izvajajo naslednji svetovalci:
*POGODBA-PRAVNE IN POSLOVNE STORITVE, Drago SELINŠEK s. p., nudi članom individualno brezplačno pravno in poslovno
svetovanje. Vse storitve v obliki nasvetov, mnenj, pregledov spisov in
listin lahko na željo naročnika izvede v njegovih prostorih. Pokličete
lahko na GSM: 041 556 371,tel./fax: 386 2 803 66 08, e-mail: selinsek.drago@siol.net
*AKCEPT svetovalne storitve, Jure Kleindienst s.p. nudi članom
individualno brezplačno pravno in poslovno svetovanje:
•
s področja delovnega prava in poslovno svetovanje pri urejanju
delovnih procesov,
•
izvaja pravno svetovanje s področja prometa z nepremičninami
•
nudi sestavo gospodarskih pogodb in svetovanje pri pogajanjih
za sklenitev posla
Pokličite lahko na GSM: 040 580 981 (Jure Kleindienst), e-mail: akcept.svetovanje@gmail.com
*Odvetnica s področja delovnopravnih razmerij gospodarsko-statusnih in nepremičninskega prava članom zbornice nudimo
individualno brezplačno svetovanje s področja statusnega prava,
nepremičninskega prava in delovnega prava, ki ga v prostorih OOZ
Slovenska Bistrica izvaja odvetnica. Svetovanje je vsak prvi torek
v mesecu, od 9. do 10. ure v prostorih OOZ Slovenska Bistrica.
Po telefonu 818 14 84 (Olga Kampuš)na kratko obrazložite problem
oz. vprašanje. Pogoj za koriščenje brezplačnega svetovanja je redna
poravnava obveznosti iz naslova članarine Zbornici.
* Marija Gubenšek, univ. dipl. ekon., davčno svetovanje članom
nudimo brezplačno davčno svetovanje, ki ga izvaja gospa Marija Gubenšek, davčna svetovalka in računovodkinja. Svetovanje je vsako
prvo sredo v mesecu, od 14. do 16. ure v prostorih OOZ Slovenska Bistrica. Vsak član zbornice, ki ima plačano članarino, ima na
voljo 15 minut brezplačnega davčnega svetovanja. Da bi se izognili
čakanju vas prosimo, da svoj obisk prej napoveste na telefon: 818 14
84 (Olga Kampuš), kjer boste dobili natančno uro svetovanja.

20. razpis za vpis na mojstrske izpite
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skladno s 7. členom Pravilnika
o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 101/2004) objavlja razpis za
opravljanje mojstrskega izpita.
RAZPISNI ROK ZAČNE TEČI 08. JANUARJA 2018

Prijava k opravljanju mojstrskega izpita
Pisne prijave za pristop k opravljanju mojstrskega izpita kandidati pošljejo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in ostalo zahtevano
dokumentacijo, na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na območnih
obrtno-podjetniških zbornicah, Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
ali na http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Izobra%C5%BEevalnicenter/Mojstrskiizpiti/Razpis.aspx
Vlogo za pristop k mojstrskemu izpitu lahko kandidati od 8. januarja
2018 dalje pošljejo na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, s pripisom ‚Mojstrski izpiti‘ ali jo prinesejo
osebno. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije najkasneje v tridesetih
dneh po vložitvi popolne prijave obvesti kandidata o izpolnjevanju pogojev za pristop k mojstrskemu izpitu z določitvijo pristopnega roka.
Pristopni roki na 20. razpisu za mojstrske izpite
V okviru 20. razpisa sta določena dva pristopna roka in sicer:
- prvi pristopni rok je 06. marec 2018 (rok za oddajo popolnih vlog
je do 23. februarja 2018)
- drugi pristopni rok je 09. oktober 2018 (rok za oddajo popolnih
vlog je do 28. septembra 2018).
Dodatne informacije
Vse dodatne informacije lahko kandidati dobijo na Obrtno-podjetniški
zbornici Slovenije, pri gospe Suzani Kljun, telefon 01/58 30 574, e-naslov: suzana.kljun@ozs.si .

Objavljen razpis štipendij za deficitarne
poklice za šolsko leto 2018/2019
Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije so objavili nov
razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za prihajajoče šolsko leto 2018/2019. Po novem bodo štipendijo za deficitarne poklice lahko prejeli tudi steklarji in steklarke.
V času, ko se mladi odločajo o izbiri poklica, jih zagotovo zanima,
kakšne bodo potrebe na trgu dela, ko bodo iskali zaposlitev. Za
poklice gozdarja, mizarja, kamnoseka, tapetnika ipd. lahko pridobijo
štipendijo za deficitarne poklice, ker so to deficitarni poklici, ki jih
primanjkuje na trgu dela.
Štipendijo za deficitarne poklice bodo v šolskem letu 2018/2019 lahko
pridobili dijaki, ki bodo v šolskem letu 2018/2019 prvič obiskovali 1.
letnik srednjega poklicnega izobraževanja in se bodo izobraževali
za naslednje poklice in pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene:
kamnosek, mehatronik operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij,
inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, zidar, tesar,
klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, pečar– polagalec keramičnih oblog, gozdar, dimnikar, steklar
ter dvojezični izobraževalni programi: ekonomski tehnik,, mehatronik operater, strojni tehnik in kemijski tehnik .
Dijaki bodo vlogo lahko oddali šele od 15. 6. 2018 do vključno 20.
9. 2018.
Podelili bodo do 1000 štipendij v višini 100 EUR mesečno. Štipendijo
za deficitarne poklice bodo dijaki prejeli za celotno obdobje izobraževanja in jo bodo lahko prejemali hkrati z državno štipendijo.
Pomembne informacije:
prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino
otroškega dodatka;
ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo
za deficitarne poklice;
- v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za
napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje,
vendar ne več kot eno leto.

USPOSABLJANJE IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA
PRI DELU IN VARSTVA PRED POŽAROM
Obveščamo vas da na OOZ Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 2e,
Slovenska Bistrica, vsak mesec organiziramo usposabljanje iz
varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom. Prijavite se
lahko na termin, ki vam najbolj ustreza. V kolikor imate plačano
članarino zbornici oziroma plačan prispevek za izobraževanje
za delavce, je izobraževanje za vas brezplačno.
Prijavnica je na spletni strani www.ooz-sb.si
Spodaj izberite izvajalca, katerega termin vam ustreza:
1.) VIPS, Špela Korent Urek s.p., vsak prvi četrtek v mesecu,
tokrat bo, 5. aprila 2018, ob 17. uri.
Prijavnico pošljite na spela@vips.si ali na naslov VIPS, Špela
Korent Urek s.p., Šolska ulica 2, Slovenska Bistrica, najkasneje do
izvedbe usposabljanja. Prijavite se lahko tudi po telefonu: 041 36 36
14. Cena tečaja je 22,00 € + DDV.
2) ADITIV d.o.o., vsak drugi četrtek v mesecu, tokrat bo 12.
aprila 2018, ob 17. uri.
Prijavnico pošljite na fax št.: 843 10 93, najkasneje do ponedeljka
pred izvedbo usposabljanja, na naslov ADITIV, d.o.o., Potrčeva
ulica 6, 2310 Slovenska Bistrica. Prijavite se lahko tudi po telefonu:
02/ 843 10 93 , 041 754 798 ali po e-pošti: info@aditiv.net. Cena
tečaja je 25,00 € + DDV.
3) IZZA d.o.o., vsako zadnjo sredo v mesecu, tokrat bo 25.
aprila 2018, ob 17. uri.
Prijavnico pošljite na fax št.: 843-20-61, najkasneje do torka, pred
izvedbo usposabljanja, na naslov IZZA, d. o. o., Ljubljanska cesta
42, Slovenska Bistrica. Prijavite se lahko tudi po telefonu: 843-20-60
ali na gsm: 041-653-249. Cena tečaja je 25,00 € + DDV.
4) SOLARIS d.o.o., tokrat tretji četrtek v mesecu, to je 19. aprila
2018, ob 16. uri.
Prijavnico pošljite na fax : 818-05-17, najkasneje do izvedbe
usposabljanja na naslov SOLARIS, d. o. o., Ljubljanska cesta 40,
Slovenska Bistrica. Prijavite se lahko tudi po telefonu: 818-05 -06 ali
na gsm: 041 562 614 ali po elektronski pošti: info@solaris.si. Cena
tečaja je 25,00 € + DDV.

Na spletni portal OZS se prijavite s člansko številko – številko
kartice MOZAIK PODJETNIH: Primer:1234567-000 in vašim
geslom. Za pomoč pri odpravljanju težav ob prijavi pišite
na elektronski naslov informatikov: damjan.rems@ozs.si ali
anze.rant@ozs.si
Vabimo vas tudi da obiščete našo spletno stran http://www.
ooz-sb.si/

SPIRIT Slovenija, javna agencija objavila je na svoji spletni strani objavila Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov
podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018«.
Namen javnega razpisa je uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij. Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope
podjetij v tujini. Na spletni strani so objavljene celotne informacije glede višine
sofinanciranja, upravičenih stroškov, pogojev za sodelovanje itd.
2. rok za oddajo vlog je 15. 5. 2018. Drugo odpiranje bo izvedeno samo v
primeru, v kolikor sredstva v okviru prvega odpiranja ne bodo porabljena v
celoti, vendar le, če bo na voljo dovolj sredstev za maksimalno višino sofinanciranja vsaj enega prijavitelja.
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijave in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: indiv-sejmi2018@spiritslovenia.si.

Novela Uredbe o ravnanju z embalažo in
odpadno embalažo
Vpis je bil potreben do 31. januarja 2018. V kolikor se še niste registrirali, storite to čim prej!
Obveznost vpisa in poročanja dejansko v praksi zaveza za veliko
večino podjetij (tudi če imate le 1 kg embalaže!).
Vpis v novo evidenco o dajanju embalaže v promet kot obveznost
velja za embalerje, pridobitelje blaga in proizvajalce in pridobitelje
servisne embalaže. Vsi navedeni so se dolžni do 31.1.2018 vpisati
v evidenco, vzpostavljeno pri ARSO ter za leto 2018 voditi evidenco o dajanju embalaže v promet. Ta mora vsebovati podatke o masi
embalaže, dane v pomet, ločeno po vrstah embalaže in embalažnemu materialu. Na podlagi vzpostavljene evidence bo potrebno o
embalažo dani na trg poročati na ARSO do 31.3.2019 za leto 2018.
Obveznost podjetja nastane, če je vaše podjetje tisto, ki prvo vnese
oz. da na trg Republike Slovenije embalažo, ki bo enkrat končala v
odpadkih oziroma postala odpadna embalaža. Pri tem se upošteva embalaža, ki jo prodate skupaj s svojimi izdelki ali embalaža,
ki ostane na vašem dvorišču, ko razpakirate izdelke iz tujine (brez
predhodnega dobavitelja).
Pomembno, je da se obstoječa podjetja, ki opravljajo dejavnost v
zvezi z embalažo vpišejo v register ARSO do 31.1.2018, nova podjetja pa v 30 dneh po začetku opravljanja dejavnosti. ARSO sporočijo vrsto dejavnosti, ki jo opravljajo v zvezi z embalažo ter vsako
morebitno spremembo.
To so podjetja, ki so: *embalerji, **pridobitelji embaliranega blaga – (je oseba, ki zaradi izvajanja dejavnosti trgovine embalirano
blago pridobi v državi članici EU in ga vnese na ozemlje RS ali zvozi iz tretjih držav, z namenom dajanja v promet ali lastne uporabe
zaradi izvajanja dejavnosti), ***proizvajalci embalaže ali pridobitelj
embalaže.
Glede na vse navedeno predlagamo, da v kolikor ste v dvomih –
posredujete vprašanje nam ali direktno na MOP gp.mop@gov.si.

Obračun dajatev za občasno in začasno
delo upokojenca
Delodajalec mora:
• upokojencu najkasneje do 18. dne v naslednjem mesecu izplačati dohodek ob upoštevanju zakonsko določene višine urne postavke,
ki ne sme biti nižja od 4,52 eur za leto 2018,
• zaradi izvrševanja pogodbenih obveznosti in varovanja pravic
upokojencev, voditi dnevno evidenco prihoda in odhoda ter števila
dejansko opravljenih ur začasnega ali občasnega dela,
• dajatev v višini 25 % obračunati na posebnem obračunu in ga
predložiti davčnemu organu ter plačati dajatev najpozneje na dan
izplačila dohodka iz začasnega ali občasnega dela,
• v svoje breme obračunati ter plačati tudi prispevek za posebne
primere zavarovanja po ZPIZ-2 (8,85 %) in pavšalni prispevek za
zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (v letu
2018 znaša 4,86 EUR), v breme upokojenca pa prispevek za zdravstveno zavarovanje po ZZVZZ (6,36 %).
Ob izplačilu dohodka iz naslova občasnega in začasnega dela upokojencev je potrebno predložiti na FURS obrazec REK-2 (oznaka
dohodka 1516, iREK dohodek 1230), povračila stroškov se vštevajo
v davčno osnovo.

POMEMBNO ZA ČLANE- DOSTOP DO NEKATERIH
VSEBIN NA SPLETNI STRANI www.ozs.si
Dostop do nekaterih vsebin na spletni strani www.ozs.si je
omogočen le članom. Geslo za dostop ste prejeli na računu
za mesec maj 2017( čisto spodaj), zraven revije OBRTNIK.

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih
sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih
sejmih v tujini - 2018«

Vabimo vas v Gornjo Radgono od 4. do 7. aprila na sejma MEGRA in GREEN, na katerih 220 razstavljavcev iz 11-ih držav na več kot 9.000 m2 razstavnih
površin predstavlja trajnostno gradnjo in bivanje ter priložnosti za mednarodno poslovno povezovanje.
MEGRA, 30. mednarodni sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti, bo povezal ponudnike in uporabnike najnovejše mehanizacije, materialov,
orodij in storitev za trajnostno gradnjo, energijsko in siceršnjo obnovo stavb ter urejanje okolice. Na zunanjem prostoru bo dominirala najnovejša gradbena in
komunalna mehanizacija. V sejemskih halah se bodo predstavili sodobni materiali, orodja in storitve, trendi na področju komunale, urejanje okolja ter čistilne
naprave. Na področju energetike bodo prikazane napredne tehnologije za klimatizacijo. Specializirane razstave bodo opozarjale na pomen energijsko varčne
gradnje ter uporabo lesa v gradbeništvu, ponujale sodobno ureditev okolice in varovanje objektov. Na Obrtni ulici bodo člani območnih obrtno podjetniških
zbornic ter strokovnih sekcij gradbincev pri Obrtno podjetniške zbornice Slovenije prikazovali svoje izdelke, storitve, zaključna obrtna dela v gradbeništvu in deficitarne obrtne poklice. Ustanove z vseh nivojev izobraževanja bodo predstavljale z gradbeništvom povezane programe ter raziskovalno in
praktično dejavnost. Obiskovalcem bodo na voljo brezplačna svetovanja arhitektov, gradbenih in energetskih strokovnjakov, svetovanja za ravnanje v primeru
naravnih nesreč ter o urejanju okolice domov. Sočasno bo 4. mednarodni sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga GREEN.
V kolikor se morda želite udeležiti obeh omenjenih sejmov, v času od 4. do 7. aprila 2018 v Gornji Radgoni, lahko tisti, ki redno plačujete članarino OOZ Slovenski Bistrici, dobite en poslovni kupon, s katerim boste lahko brezplačno vstopili na sejmišče. E-poslovni kupon lahko dobite na
sedežu OOZ Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 2e, vsak dan od 7. do 15. ure.
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