INFORMATOR OBMO^NE OBRTNO-PODJETNI[KE ZBORNICE MARIBOR
PREJEMNIK

Vabimo vas na
»Dan mariborske
zbornice«
in poslovno
sre~anje, MOS 2015
Celje, 8. september 2015
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Vabimo vas na ogled 48.
Mednarodnega sejma obrti in
podjetnosti v Celju, ki bo letos potekal
od 8. do 13. 9. 2015. Tudi leto{nja
predstavitev obrtno-podjetni{kega
zborni~nega sistema bo potekala v
nadstropju dvorane L1 in v drugih
sejemskih dvoranah, kjer bodo
predstavljene strokovne sekcije pri
OZS, obmo~ne obrtno-podjetni{ka
zbornica MARIBOR in nekatere druge
in ~lani ter doma~i in tuji poslovni
partnerji OZS. Letos se bo `e drugi~ na
sejmu predstavila tudi Ulica obrti, kjer
bodo potekale v `ivo predstavitve
obrtnih poklicev. OZS bo v ~asu sejma
podelila najvi{ja zborni~na sejemska
priznanja (Cehi) in organizirala
{tevilne strokovne obsejemske
dogodke. Celotna informacija o
nastopu sistema OZS je objavljena tudi
na spletni strani OZS.
Obmo~na obrtno-podjetni{ka zbornica
Maribor vabi vse svoje ~lane na
otvoritveni dan Mednarodnega
obrtnega sejma v Celju. Zbornica se
predstavlja na razstavnem prostoru v
hali L1 s svojimi ~lani, partnerji,
sekcijami in Beograjsko gospodarsko
zbornico. Ves dan bodo potekale
razli~ne aktivnosti, ki so zapisane v
programu obsejemskih dogodkov.
Organizirano je tudi poslovno
sre~anje z beograjskimi obrtniki in
podjetniki. To bo prilo`nost za
podjetja, obrtnike in zainteresirane za
navezovanje stikov in
izmenjavo izku{enj s potencialnimi
poslovnimi partnerji iz podro~ja
Beograda. Sre~anje bo organizirano
tako, da bo omogo~alo podjetjem na
podlagi vnaprej dogovorjenih
sestankov izvesti individualne
sestanke s potencialnimi partnerji iz
Srbije. Z velikim veseljem pa vas
bomo na ta dan sprejeli na razstavnem
prostoru zbornice, da skupaj
obele`imo »dan mariborske zbornice«.
(Ve~ na str. 2-3.)

Tiskovina / Po{tnina pla~ana pri po{ti 2102 Maribor
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Informator Obmo~ne obrtno-podjetni{ke zbornice Maribor

MOS, Celje, 8. september 2015
Program:
11.00 – 11:15

Prihod in registracija udele`encev (Mala kongresna dvorana )

11.15 – 12.00

Okrogla miza: Poslovno sodelovanje Maribora in Beograda
(predsednik OOZ Maribor Ale{ Pulko in predsednik Privredne komore Beograda Milivoje Mileti})

12.15 – 14.15

Individualni sestanki s potencialnimi partnerji (sejna soba L1)

15.00 –

Zaklju~ek sre~anja in obisk razstavnega prostora OOZ Maribor v hali L1

Rok za prijavo je 2. september 2015. Vsak prijavljeni prejme brezpla~no vstopnico za vstop na sejmi{~e.
Podrobnej{e informacije in prijava: e-po{ta: boris.licen@ozs.si, vika.vodu{ek@ozs.si ; telefon: 02/330 3 500 ali 041 355 135.
Vljudno vabljeni!

Program obsejemkih dogodkov OZS v ~asu 48. MOS Torek, 8. 9. 2015
Ura

Naziv dogodka

Lokacija

Nosilec

Brezpla~no podjetni{ko in pravno svetovanje za podjetja, razstavni prostor OZS, dvorana L1 (10.00-16.00)
Predstavitve obrtnih poklicev, Ulica obrti, dvorana L1 (9.00-18.00)
10.00-

Slavnostna otvoritev Slavnostni
otvoritelj bo predsednik Vlade RS
dr. Miro Cerar

Modra dvorana, poslovna
stavba Celjskega sejma

Celjski sejem d.d.
Breda Obrez Preskar

11.00-12.00

Okrogla miza: Poslovno sodelovanje
Maribora in Beograda s poslovnimi
sre~anji mariborskih in beograjskih
obrtnikov-podjetnikov

Mala kongresna dvorana,
poslovna stavba Celjskega
sejma

OOZ Maribor Leonida
Polajnar
leonida.polajnar@ozs.si

12.15-14.15

»Poslovna sre~anja z obrtniki iz
Srbije«

Sejna soba L1, dvorana L1,
sejmi{~e

OOZ Maribor Boris Li~en
Boris.licen@ozs.si

10.00-13.00

Strokovni seminar: Elektri~ne
in{talacije in strelovodi ter z njimi
povezana po`arna varnost pri
sanacijah in novogradnjah

Sejna soba Celjanka, poslovna stavba Celjskega
sejmi{~a

OZS (Sekcija elektro
dejavnosti pri OZS)
Valentina Melki}
valentina.melkic@ozs.si
01 58 30 541
051 681 280

13.30-15.30

Strokovni seminar: Elektri~ne
in{talacije in strelovodi ter z njimi
povezana po`arna varnost pri
sanacijah in novogradnjah

Sejna soba Celjanka, poslovna stavba Celjskega
sejmi{~a

OZS (Sekcija elektronikov
in mehatronikov pri OZS)
Valentina Melki}
valentina.melkic@ozs.si
01 58 30 541

16.30-18.30

Seja UO OOZ Maribor

Sejna soba E2, poslovna
stavba Celjskega sejmi{~a

OOZ Maribor Leonida
Polajnar
leonida.polajnar@ozs.si

2
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IZ OOZ MARIBOR

Prijavnica za sre~anje s srbskimi poslovne`i
na sejmu MOS 2015
Kraj in datum: ponedeljek, 8.9.2015 ob 12:15 v sejni sobi L1, hala L (v nadstropju)

✃

Seznam srbskih podjetnikov na poslovnem sre~anju:
 Miza 1: Alreksandar Marinkovi}, direktor, Maleks – uvoz, prodaja i servisiranje Canon fotokopir aparata
i ostale opreme;
 Miza 2: Milan Kljaji}, Klub privrednika Vo`dovac;
 Miza 3: Milan Stevanovi}, Rasadnik Stevanovi} – rasadnik lekovitog i za~inskog bilja, Preduzetni~ki centar
Obrenovac;
 Miza 4: Mihailo Jefti}, Stelit d.o.o – obrada prohroma, Preduzetni~ki centar Obrenovac;
 Miza 5: @eljko Korolija, Pionir servis – servis bele tehnike, Preduzetni~ki centar Obrenovac;
 Miza 6: Bisa Vulovi}, Dar kozmetika – proizvodnja prirodne kozmetike, Op{te udru`enje preduzetnika op{tine
Zvezdara;
 Miza 7: Milivoje Koci}, AS Koci} – auto servis, predsednik Op{teg udru`enja preduzetnika op{tine Rakovica;
 Miza 8: Dragan Bojovi}, Unidas – proizvodnja drvene-alu stolarije, Op{te udru`enje preduzetnika op{tine Rakovica;
 Miza 9: @ivoslav Marjanovi}, Izomont – proizvodnja betonskih podova, Op{te udru`enje preduzetnika op{tine
Rakovica;
 Miza 10: Sa{a Tre}ak, Casaitalia – prodaja italijanskog name{taja, Op{te udru`enje preduzetnika op{tine Zvezdara;
 Miza 11: Aleksandra Milo{evi}, Prestige design – proizvodnja name{taja ;
 Miza 12: Branislava Simani}, sekretar Zajednice preduzetnika PKS;
 Miza 13: Petar Miljkovi}, generalni direktor, Zorka keramika – proizvodnja kerami~kih plo~ica;
 Miza 14-16: Predstavnici Op{teg udru`enja preduzetnika Lazarevac
Prosimo ozna~ite

 (X) s katerim poslovne`em bi se `eleli sestati. Ozna~ite jih lahko ve~.

Naziv va{ega podjetja:
Kontaktna oseba:
Naslov:
Tel. ali mobi:

e-po{ta:

Prijavnico nam prosim posredujte na:
Obmo~na-obrtno podjetni{ka zbornica Maribor,
Titova c. 63, 2000 Maribor
Fax.: 02 3000 491
E-mail: boris.licen@ozs.si (sken) ali
vika.vodusek@ozs.si
Rok prijave je sreda, 2. september 2015.

Brezpla~no svetovanje s
podro~ja uvajanja
dav~nih blagajn
Na sede`u OOZ Maribor bomo s 23. 9. 2015 pri~eli za
~lane zbornice izvajati brezpla~na informativna svetovanja
s podro~ja uvajanja dav~nih blagajn. Svetovanja se bodo
pri~ela ob 15.00 uri in se bodo cikli~no izvajala ob sredah
z razmikom 14 dni.
Prijave sprejemamo na naslov:
boris.licen@ozs.si, ali tel.: 02 3303 504.

Svetovanje Nove KBM
I{~ete sredstva za financiranje teko~ega poslovanja?
@elite raz{iriti va{o podjetni{ko dejavnost?
Skupaj poi{~imo re{itev! Vljudno vas vabimo, da se
oglasite vsak ~etrtek od 13. do 15. ure v svetovalni pisarni
Nove KBM v prostorih OOZ Maribor, v 1. nadstropju.
Skupaj z izku{enimi ban~nimi strokovnjaki boste poiskali
re{itev. S svetovanjem pri~nemo v ~etrtek 3.9.2015
V Novi KBM vam nudimo {iroko paleto finan~nih svetovanj, saj se zavedamo, da z rastjo in {iritvijo podjetni{ke
dejavnosti rastejo tudi va{e potrebe po financiranju.
Zasebnikom in podjetjem, ki i{~ete mo`nosti za financiranje, v Novi KBM ponujamo kratkoro~ne in dolgoro~ne kredite za uresni~itev poslovnih na~rtov in novih poslovnih
idej.
Ve~ kot 20.000 zadovoljnih podjetnikov in zasebnikov
potrjuje, da smo zanesljiv in prilagodljiv partner.
Podjetnike spremljamo na poslovni poti ter skupaj
poi{~emo u~inkovite re{itve za varno, zanesljivo in gospodarno finan~no poslovanje.
V dru`bi Nove KBM boste dobro pripravljeni na jutri.
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Vabimo Vas na Kooperacijsko sre~anje »B2B«
Beograd, 11. september 2015
Mestna ob~ina Maribor v sodelovanju z Obmo~no obrtnopodjetni{ko zbornico Maribor ter ostalimi partnerji, organizira
mednarodno poslovno sre~anje s podjetniki (B2B), ki bo v petek, 11.
septembra 2015, potekalo v Beogradu.
Vabljena vsa podjetja, ki bi se `elela
sestati s potencialnimi poslovnimi
partnerji ter delujejo na podro~ju:
- gradbeni{tva,
- energetske u~inkovitosti in obnovljivih virov energije,
- EKO gradnje in materialov,
- telekomunikacij,
- elektroin{talacij,
- lesarstva,
- gostinstva in turizma…
Sre~anje bo potekalo v okviru dogodka: »Promocija Maribora in destinacije
Maribor – Pohorje v Beogradu« na Trgu
republike / Knez Mihaila (11. in 12.
9.2015), ki je namenjen predstavitvi
Maribora, destinacije Maribor – Pohorje
z vinsko-kulinari~nimi {tajerskimi
dobrotami, s promocijskim materialom
in nastopom glasbene skupine, gospodarski izmenjavi in mre`enju ter podpisu pisma o nameri o sodelovanju med
Beogradom in Mariborom. Ve~ informacij o sre~anju lahko dobite na sede`u
mariborske zbornice, kjer lahko opravite tudi obvezno prijavo za sodelovanje.
Udele`ba na poslovnem sre~anju je za

Mestna občina
Maribor

~lane OOZ Maribor brezpla~na. V okviru poslovnih sre~anj bo organiziran
sestanek podjetnikov s predstavnikom
investitorjev projekta »Belgrade Waterfront« Sre~anju se bo pridru`il `upan
Mestne ob~ine Maribor dr. Andrej
Fi{travec, kar bo dogodku dalo poseben
poudarek in pomen.
Za kritje ostalih stro{kov udele`be
(prevoz, no~itev..) je MOM na spletni
strani objavila najavo javnega razpisa za
sofinanciranje udele`be gospodarskih
delegacij Mestne ob~ine Maribor v tujini, kar bo veljalo tudi v primeru Srbije.
Razpis bo objavljen predvidoma konec
avgusta oziroma v za~etku septembra.
Kooperacijsko sre~anje predstavlja
edinstveno prilo`nost podjetjem, obrt-

nikom in zainteresiranim posameznikom za navezovanje stikov in izmenjavo izku{enj s potencialnimi poslovnimi
partnerji iz podro~ja Beograda, Srbije.
Program je sestavljen tako, da omogo~a
podjetjem na podlagi vnaprej dogovorjenih sestankov individualne sestanke s
potencialnimi partnerji.
Organiziran bo tudi skupen prevoz!
Prijavite se na sede`u mariborske zbornice. Ob prijavi navedite va{e kontaktne podatke.

Kontakt za prijavo:
vika.vodusek@ozs.si lahko pa tudi
pokli~ete na 02 330 3 506
Rok za prijavo je 3. september 2015!
Za vse dodatne informacije smo vam
na razpolago na tel: 02 330 3 510; 051
662 119 ali e mailu: leonida.polajnar@ozs.si

Program
10.00 – 10.50

Prihod & registracija udele`encev

10.50 – 11.00

Uvodni nagovori organizatorjev

11.00 – 13.00

Individualni sestanki s potencialnimi partnerji

13.30 -

Sprejem in sestanek v “Belgrade Waterfront”

850 let

Bodite del obrtni{ko-podjetni{ke predstavitve!
V soboto, 3. 10. 2015, na Lentu

Vabimo vas k sodelovanju!
Ponovno je Mestna ob~ina Maribor z
Zavodom za turizem Maribor- Pohorje zagotovila brezpla~ne stojnice s
komunalno ureditvijo za predstavitev
na{ih ~lanov v samem sredi{~u mesta.
Tokrat se boste lahko predstavili v
okviru prireditve sve~ane trgatve stare
trte na lokaciji Lenta. Gre torej za ideal-
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no prilo`nost, da predstavite svoje
delo, storitve in izdelke in kaj od tega
tudi prodate. Skupaj bomo ustvarili
zanimivo in prijetno dogajanje in ga
popestrili {e spremljevalnim programom na skupnem odru ob stojnicah.
Na prireditvi, ki jo organizira Zavod za
turizem Maribor-Pohorje bomo skupaj s
Sekcijo za gostinstvo pri OOZ Maribor,
ki s {tajerskimi dobrotami vedno privabi veliko ljubiteljev dobre hrane tako
organizirali
nepozaben
dogodek.
Prijavite se in se s svojim delom, storitvijo ali izdelkom predstavite in tudi na
ta na~in s promocijo svoje obrti prispevajte k ve~ji prepoznavnosti OOZ
Maribor, svoje stroke in k poslovnemu

uspehu svojega podjetja.
Za sodelovanje na obrtni{ko-podjetni{kem dogodku se lahko prijavite v
okviru svoje strokovne sekcije ali
direktno pri strokovnih slu`bah zbornice:
leonida.polajnar@ozs.si,
02 330 3 510; 051 662 119
boris.licen@ozs.si,
02 330 3 504: 041 355 135
majda.horvat-turk@ozs.si,
02 330 3 505
vika.vodusek@ozs.si, 02 330 3 506
Vljudno vabljeni k prijavi!

Informator Obmo~ne obrtno-podjetni{ke zbornice Maribor
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Mestna ob~ina Maribor in OOZ Maribor vabita ~lane
zbornice na poslovno sre~anje z beloruskimi poslovne`i
Konferenca bo potekala v Hotelu
Habakuk v Mariboru med 16. in
19. septembrom 2015. S strani
Belorusije se bo sre~anja
udele`ilo pribli`no 30 poslovne`ev ter predstavnikov
dr`avnih organov. Isto~asno bo
izveden B2B (individualna dvostranska sre~anja poslovne`ev)
dogodek.

Konferenca je predvsem namenjena
tistim, ki bi `eleli vzpostavit poslovno
sodelovanje z gosti in tistimi, ki bi
`eleli skupna vlaganja (joint venture).
Slovenska podjetja bi predvsem sodelovala s tehnolo{kim transferjem. Pri tem
je potrebno vedeti, da je ve~ina njihovih podjetij v dr`avni lasti. Na konferenci bodo sodelovali predstavniki
beloruskih vladnih organitzacij in
predstavniki njihovih medijev.

Nosilec dogodka je Mestna ob~ina
Maribor, ki bo krila ve~ino stro{kov
sre~anja, je tudi eden izmed generalnih
sponzorjev. Ostali generalni sponzorji
so: Delavska hranilnica, CMRC (za
njimi SID banka) in drugi.
Za dodatne informacije se obrnite na
OOZ Maribor: Leonida Polajnar (tel.:
3303 510, 051 662 119, leonida.polajnar@ozs.si) ali Boris Li~en (tel.: 3303
504, 041 355 135, boris.licen@ozs.si).

Program spodbujanja konkurenčnosti
Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018

Nove poslovne prilo`nosti na Bavarskem, Nem~ija
Kooperacijsko sre~anje »Meet4Business« & Podravje se predstavi
– nove poslovne prilo`nosti in mre`enje
Hotel Bayerischer Hof, München, Nem~ija, 6. oktober 2015
Program kooperacijsko sre~anje
10.30 – 10.50

Prihod & registracija udele`encev

10.50 – 11.00

Uvodni nagovor organizatorja (mag. Bo`idar Pu~nik,
direktor MRA)

11.00 – 15.00

Individualni sestanki s potencialnimi partnerji
(traj. sest. 20 min)

15.00 –

Zaklju~ek kooperacijskega sre~anja

16.00 – 17.00

Prihod & registracija udele`encev

17.00 – 17.10

Uvodni govor (Majda Rozina Dolenc, vodja predstavni{tva
STO v Nem~iji

17.20 – 17.30

Pozdravni govor in otvoritev dogodka (Marta Kos Marko,
veleposlanica RS v Zvezni republiki Nem~iji) (predstavnik
SPIRIT-a)

17.40 – 18.10

Predstavitev poslovnih in investicijskih prilo`nosti Podravja
(mag. Bo`idar Pu~nik, direktor MRA; mag. Aleksandra
Podgornik, direktorica [GZ; Ale{ Pulko, predsednik OOZ MB)

18.10 – 18.30

Predstavitev regije kot turisti~ne destinacije (Janja Viher,
direktorica Zavod za turizem Maribor – Pohorje)

18.30 – 21.00

Dru`enje in degustacija vinsko-kulinari~nih dobrot iz
Podravja (kulturni program)

21.00 –

Zaklju~ek predstavitve Podravske regije (mag. Bo`idar Pu~nik,
direktor MRA)

Mariborska razvojna agencija / Evropska podjetni{ka mre`a v sodelovanju s
SPIRIT Slovenija, Obmo~no ObrtnoPodjetni{ko zbornico Maribor, [tajersko gospodarsko zbornico in Zavodom
za turizem Maribor - Pohorje organizira kooperacijsko sre~anje MEET4BUSINESS, ki bo potekalo 6. oktobra
2015 v Münchnu, Nem~ija v prostorih
Hotela Bayerischer Hof (2-6 Promenadeplatz, 80333 München).
Kooperacijsko sre~anje je namenjeno
podjetjem in institucijam dejavnim na
podro~ju:
• kovinsko predelovalne industrije,
• agro`ivilske industrije,
• trajnostne gradnje,
• gostinstva in turizma.
Kooperacijsko sre~anje predstavlja
edinstveno prilo`nost podjetjem, obrtnikom in zainteresiranim posameznikom za navezovanje stikov in izmenjavo izku{enj s potencialnimi poslovnimi
partnerji iz podro~ja Bavarske, Nem~ija. Program je sestavljen tako, da
omogo~a podjetjem na podlagi vnaprej
dogovorjenih sestankov individualne
sestanke s potencialnimi partnerji.
Po kooperacijskem sre~anju bo potekala v sodelovanju s ostalimi so-organizatorji predstavitev Podravske regije,
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kjer bodo predstavljene ugodnosti in
prilo`nosti, ki jih Podravska regija
nudi.
Prisotni bodo predstavniki veleposlani{tva Republike Slovenije v Nem~iji,
generalnega konzulata Republike
Slovenije v Münchnu in predstavni{tva
Slovenske turisti~ne organizacije. Prav
tako bodo prisotni predstavniki slovenskih in nem{kih podjetij, ostale slovenske in nem{ke podporne institucije ter
{tevilne druge zainteresirane ciljne
skupine.

Informator Obmo~ne obrtno-podjetni{ke zbornice Maribor

Dogodek predstavlja edinstveno prilo`nost podjetjem, obrtnikom in zainteresiranim posameznikom za navezovanje stikov in izmenjavo izku{enj s
potencialnimi poslovnimi partnerji iz
podro~ja Bavarske, Nem~ija.
V okviru predstavitve Podravja bo
vzporedno potekala vinsko-kulinari~na
degustacija dobrot iz Podravja, kjer se
bodo v obliki predstavitvenih miz
predstavili zainteresirani vinarji, hotelirji, restavracije, gosti{~a in ponudniki
turisti~nih paketov iz Podravja.

Za udele`ence kooperacijskega sre~anja in predstavitve Podravske regije
kotizacije ni.
Rok za prijavo na kooperacijsko
sre~anje je 31. avgust 2015.
Podrobnej{e informacije in prijava:
spletna stran: www.mra.si & http://
mra.si/kooperacijsko-srecanjemeet4business-munchen-nemcija/; epo{ta: een@mra.si & peter.ekart@mra.si;
telefon: 02/333 13 02 & 02/333 13 18.
Vljudno vabljeni!

POSLOVNA SRE^ANJA
Vabilo na mednarodno kooperacijsko sre~anje

»CONTACT-CONTRACT MSV 2015«, Brno, ^e{ka
14. in 15. september, razstavni center Brno
Evropska podjetni{ka mre`a organizi-

Kooperacijsko sre~anje je namenjeno

ra, med 14. in 15. septembrom 2015 v
sodelovanju z Obmo~no gospodarsko
zbornico Brno v okviru 57. Mednarodnega In`enirskega sejma na razstavi{~u v Brnu kooperacijsko sre~anje
namenjeno podjetjem in institucijam
dejavnim na raznolikih podro~jih.
Sre~anje bo odli~na prilo`nost za
seznanitev z novostmi ter navezavo stikov s potencialnimi poslovnimi in razvojno-raziskovalnimi partnerji preko
individualnih vnaprej dogovorjenih
sestankov.

podjetjem dejavnim na podro~jih:
• industrijske proizvodnje,
• nadzor procesov in logistike,
• embala`e in ravnanja z odpadki,
• industrijske avtomatizacije,
• industrijske opreme in strojev,
• industrijskih storitev.
Kotizacija za obiskovalce kooperacijskega sre~anja zna{a 40 EUR za razstavljavce pa 20 EUR.
Rok za prijavo je 6. september 2015.
Registracija na: http://kk2015.converve.com/p_registration.php

Podrobnej{e informacije: na spletni
strani http://kk2015.converve.com/
p_how_it_works.php Mariborska razvojna agencija / Enterprise Europe
Network, e-po{ta:
marko.milenkovic@mra.si.
Prijavnica:
http://een.mra.si/index.php?lang=sl
Marko Milenkovi~ I Enterprise
Europe Network I Mariborska Razvojna
Agencija I Pobre{ka cesta 20 I SI-2000
Maribor
T: +386 (0)2 333 13 18 I F: + 386 (0)2
333 13 10 I marko.milenkovic@mra.si I
een.mra.si I www.mra.si

Partnersko sre~anje v Gradcu, Avstrija, 29. 9. 2015
^lane OOZ Maribor obve{~amo o dvostranskih sestankih, ki bodo 29. septembra potekali v Gradcu: https://
www.b2match.eu/partneringday2015

Raziskovalci in podjetja bodo na
sre~anju imeli prilo`nost vzpostaviti
kontakte, predstaviti svoje industrijsko

uporabljive raziskovalne rezultate in
identificirati potencialno zanimiva
podro~ja sodelovanja.
V primeru vpra{anj smo vam z veseljem na razpolago.
Marjeta Trobec | Group Head | Industry
Liason Manager | EU Project Manager

Center for Technology Transfer and
Innovation (CTT)
Jo`ef Stefan Institute, Jamova cesta 39,
SI-1000 Ljubljana, Slovenia
tel.: +386 1 477 3879
e-mail: marjeta.trobec@ijs.si
http://tehnologije.ijs.si

3. konferenca `enskega podjetni{tva »Podjetnost je
~enskega spola« 21. oktober 2015, Hotel City, Maribor
Uspe{nih,

polnih idej in elana ter
usposobljenih `ensk je veliko, zato bo
letos organizirana tudi tretja konferenca. Organizatorji v veselje in spodbudo, vabijo k sodelovanju!

Celodnevni dogodek bo tako kot lani
spremljal predstavitveni sejem, kjer
bodo podjetnice, obrtnice predstavljale
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svoje delo, produkte, storitve in gradiva. S predstavitvijo svojega podjetja
lahko sodelujete tudi ve.
Konferenca bo za udele`enke in
udele`ence brezpla~na, prijave za predstavitev na stojnici zbiramo na sede`u
mariborske zbornice pri go. Viki
Vodu{ek, tel.:
02 330 3 506 ali

vika.vodusek@ozs.si kjer lahko pridobite tudi ve~ informacij o dogodku.
Dogodek bo izjemna prilo`nost za
izmenjavo izku{enj in sklepanje poslovnih sodelovanj.
Vljudno vabljene k sodelovanju !
Leonida Polajnar, sekretarka OOZ Maribor

Informator Obmo~ne obrtno-podjetni{ke zbornice Maribor

[PORT IN DRU@ENJE

Spo{tovani ~lani OOZ Maribor, nikar ne pozabite na

Poletne igre obrtnikov in podjetnikov 2015

Obrtno-podjetni{ka

zbornica Slovenije in OOZ Maribor vabita na Poletne
igre obrtnikov in podjetnikov – PIO
2015, celodnevni {portno-dru`abni
dogodek, ki bo v soboto, 19. septembra,
v [portnem centru Ravne na Koro{kem.

Obrtniki in podjetniki (~lani OZS),
njihovi dru`inski ~lani in zaposleni,
upokojeni obrtniki in zaposleni v
obrtno-podjetni{kem zborni~nem sistemu se bodo pomerili v ekipnih tekmovanjih v malem nogometu, ko{arki,
odbojki, tenisu, kegljanju, teku oziroma krosu, pikadu, namiznem nogometu, namiznem tenisu, vle~enju vrvi in
dodatni disciplini – kuhanju gola`a.

Hkrati bo poskrbljeno tudi za tiste
ljubitelje {porta in rekreacije, ki ne
marajo tekmovati, in za najmlaj{e.
[portni center Ravne na Koro{kem
namre~ s svojimi sprehajalnimi in
teka{kimi stezami, bazenom, savnami
in obilico prostora za aktivnosti po
lastni izbiri ponuja veliko mo`nosti za
gibanje, najmanj{im pa so namenjena
igrala, park in odprto igri{~e. Poleg
na{tetega si bo mogo~e ogledati tudi
podzemlje Pece in muzej ali pa se povzpeti na Ur{ljo goro.
Koro{ki gostinci bodo skozi ves dan
skrbeli, da nih~e ne bo la~en, dru`enje
pa se bo tudi tokrat kon~alo s podelitvijo medalj in nagrad ter s plesom ob `ivi
glasbi. Z nami bodo [tajerskih 7!
Ve~ o dogodku si lahko preberete v
dokumentu Pravila in razpisni pogoji
PIO 2015 (http://sport.ozs.si/hramba/
sport/dogodki/PIO%202015/PRAVILA%20IN%20RAZPISNI%20POGOJI%20PIO%202015%20-

%2019.09.2015.pdf), podrobnej{e informacije pa so na voljo tudi pri sekretarki Odbora za {port pri OZS Jani
Goli} (jana.golic@ozs.si) ali Barbari
Peteros (barbara.peteros@ozs.si).
Za udele`ence in ostale obiskovalce
iger bomo organizirali brezpla~en prevoz z avtobusom.
Pridru`ite se nam!
Prijava za PIO 2015 http://sport.
ozs.si/hramba/sport/dogodki/PIO%202
015/Prijavnica%20za%20PIO%202015
.pdf
Pisne prijave in odjave so mo`ne do
vklju~no 11. 09. 2015. Izpolnjeno prijavnico po{ljite na e-naslov: majda.horvat-turk@ozs.si in vika.vodusek@ozs.si
po telefaksu na {tevilko: 02 3000 491
ali na naslov: Obmo~na obrtno-podjetni{ka zbornica Maribor, Titova c. 63,
2000 Maribor. Za vse dodatne informacije je na razpolago Jana Goli} na tel. 01
58 30 553.

RAZPISI

Najava javnega razpisa za sofinanciranje udele`be
gospodarskih delegacij Mestne ob~ine Maribor v tujini
Predvidoma konec avgusta bo Mestna
ob~ina Maribor objavila javni razpis
za sofinanciranje udele`be gospodarskih delegacij Mestne ob~ine Maribor
v dr`avah:
• Srbija (10.-11.09.2015 - Beograd),
• Nem~ija (za~etek oktobra 2015),
• Kitajska (predvidoma oktobra
2015),
• Tur~ija (novembra 2015) in
• Katar (decembra 2015).
Okvirno razpisana kvota bo zna{ala
40.000 EUR za sofinanciranje najve~ 80
odstotkov upravi~enih stro{kov.
Med upravi~ene stro{ke spadajo:
• stro{ki hotelskih nastanitev,
• stro{ki letalskih kart in
• v primeru Srbije: stro{ki kilometrine oziroma v primeru ve~jega interesa organizacija avtobusnega prevoza.
Namen javnega razpisa je podpreti
mikro, mala in srednje velika podjetja
pri prodoru na tuje trge. Mestna ob~ina
Maribor namre~ `eli podpreti njihov
potencial internacionalizacije preko
uradnih gospodarskih delegacij z mest-

no upravo, z odpiranjem ve~jih projektov kot tudi s podporo pri organizaciji
B2B sre~anj s podjetji tujih dr`av.
Upravi~enci sofinanciranja: mikro,
mala in srednja podjetja, registrirana po
Zakonu o gospodarskih dru`bah s
sede`em v Mestni ob~ini Maribor.
Najava javnega razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov na mednarodnih sejmih v tujini za podjetja s
sede`em v Mestni ob~ini Maribor
Predvidoma konec avgusta bo Mestna
ob~ina Maribor objavila javni razpis za
sofinanciranje individualnih nastopov
na mednarodnih sejmih v tujini za podjetja s sede`em v Mestni ob~ini
Maribor.
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravi~enih stro{kov individualnih nastopov podjetij s sede`em v
Mestni ob~ini Maribor (MOM) na mednarodnih sejmih v tujini.
Namen javnega razpisa:
Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravi~enih stro{kov podjetij s sede`em v MOM na mednarodnih

sejmih v tujini le-tem pove~ati mo`nost
predstavitve izdelkov/storitev podjetij
mednarodni
poslovni
javnosti,
pove~ati njihovo mo`nost poslovnega
sodelovanja s tujimi partnerji in zvi{ati
stopnjo internacionalizacije podjetij.
Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj
10 podjetij pri njihovih individualnih
predstavitvah na sejmih v tujini do
konca leta 2015.
Pogoji za sodelovanje:
Do sredstev po razpisu bodo upravi~ene pravne ali fizi~ne osebe, ki se
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v
Republiki Sloveniji, imajo sede` v
Mestni ob~ini Maribor in prvi~ vstopajo na tuji trg oziroma se {irijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu. Do
sredstev niso upravi~eni obiski mednarodnih sejmov, za katere so podjetja `e
prejela sofinanciranje s strani drugih
javnih virov.
Vrednost javnega razpisa:
Predvidena skupna vi{ina sredstev
na razpolago zna{a 40.000,00 EUR.
Vir: MOM (www.maribor.si)
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Novosti za samostojne podjetnike na podlagi novele ZGD
- od 8. 8. 2015 dalje
Novela

Zakona o gospodarskih dru`bah (ZGD-1L) za samostojne podjetnike prina{a naslednje spremembe, ki
za~nejo veljati 8.8.2015:
• Podjetnik lahko za ~asa svojega
`ivljenja prenese svoj s.p. na katerokoli drugo fizi~no osebo. Prej je
lahko podjetnik s.p. prenesel na
osebe, ki so bile z zakonom taksativno dolo~ene (prvi odstavek 72a.
~lena).

• ^e `eli podjetnik v Poslovni register Slovenije vpisati prokurista ali
zastopnika za primer smrti, mora
prijavi za vpis prilo`iti njegovo
soglasje (drugi odstavek 74. ~lena).
• Izjave lastnika objekta, da podjetniku dovoljuje poslovanje na svojem
naslovu, ni potrebno ve~ overjati
pri notarju ali na upravni enoti, saj
lahko izjavo overi tudi VEM to~ka.
Izjave ni potrebno overiti, ~e podjetnik pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti od pristojnega

dr`avnega ali ob~inskega sklada,
pristojnega za stanovanjske zadeve
(tretji odstavek 74. ~lena).
• Podjetnik mora vsaj 15 dni pred
prenehanjem opravljanja dejavnosti, na spletni strani AJPES, objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost. Poleg objave na spletni strani
AJPES, pa lahko prenehanje opravljanja dejavnosti objavi tudi na
druge (doslej uveljavljene) na~ine
(drugi odstavek 75. ~lena).
Vir: Ajpes

Ne pozabite! Obvezen zapis mati~ne {tevilke dru`be
na njenih dopisih!
Z 8.8.2015 za~nejo veljati spremembe
Zakona o gospodarskih dru`bah ZGD-1L (Ur.l. RS {t. 55/2015).
Ena izmed teh sprememb je naslednja:
na vseh dopisih, ki jih dru`ba po{lje
naslovniku (sem sodi tudi naro~ilnica),
mora od 8.8. 2015 dalje biti namesto
{tevilke registrskega vpisa obvezno
zapisana mati~na {tevilka dru`be. Tako
mora biti na navedenih dopisih obvezno zapisana: celotna firma in sede`

dru`be, registrski organ, pri katerem je
dru`ba vpisana, ter mati~na {tevilka;
pri d.o.o. in d.d. pa {e znesek osnovnega kapitala in znesek {e nevpla~anih
vlo`kov.
Zapis {tevilke registrskega vpisa
dru`be na teh dopisih tako po novem
ne bo ve~ obvezen, bo pa namesto njega
obvezna mati~na {tevilka dru`be.
^e dopisi dru`be nimajo teh podatkov, je to prekr{ek, za katerega je predvidena visoka denarna kazen tako za
dru`bo kot tudi odgovorno osebo.

Ureditev glede tega vpra{anja pri
samostojnih podjetnikih ostaja nespremenjena, in sicer:
Na sporo~ilih, ki jih podjetnik po{lje
posameznemu naslovniku (sem sodi
tudi naro~ilnica), morajo biti navedeni
firma in sede` podjetnika ter njegova
mati~na {tevilka. Na sporo~ilih, ki se
po{iljajo v okviru obstoje~ih poslovnih
stikov, morata biti navedena le firma in
sede`.
Avtor: Sabina Rupert (OZS)

Nova pravila pri izbiri imena podjetja
Spremenjeni Zakon o gospodarskih
dru`bah dolo~a nova pravila glede
poimenovanja podjetij. Tako bo mo`no
pri izbiri imena podjetja uporabiti tudi
tuje jezike in tuje ~rke ter kratico “.si”,
v kolikor bo predstavljala domensko
kon~nico. Zakon za~ne veljati 8. avgusta 2015.

Novela Zakona o gospodarskih dru`bah (ZGD-1L) spreminja pravila firmskega prava. Dosedanja pravila so namre~ za
trenutne trende poslovanja, ki stremijo h
globalizaciji in nastopanju na tujih trgih,
preve~ stroga, zato je bila potrebna njihova poenostavitev. Spremembe za~nejo
veljati 8. avgusta letos.
Po novem bo mogo~e registrirati
dru`bo:
• s kratico SI brez dovoljenja Vlade, v
kolikor ta predstavlja domensko
kon~nico, npr. MP.si d.o.o.
• ni ve~ omejitev glede jezika pri
dodatnih sestavinah firme (t. i.
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domi{ljijska poimenovanja) - to
pomeni, da bo mo`no registrirati
npr. STRAWBERRY d.o.o., EGGS
d.o.o., LAWYER d.o.o. itd.
• dodatne sestavine firme (t. i. domi{ljijska poimenovanja) bodo
lahko vsebovale poleg ~rk slovenske abecede tudi tuje ~rke X, Y, Q
in W, ter tudi druge ~rke (npr. ]),
~e ustrezajo firmam, imenom ali
priimkom dru`benikov, ki so sestavni del firme ali ustrezajo registriranim znamkam.
Do sedaj je bilo mo`no registrirati
firmo, ki je bila enaka imenu zavoda ali
dru{tva. Po uveljavitvi novega zakona
to ne bo ve~ mo`no, saj bo registrski
organ lahko zavrnil predlog za vpis
firme v register, ~e se firma ne bo jasno
razlikovala od `e registriranih firm ali
imen drugih subjektov v Republiki
Sloveniji.

Besedila pre~i{~enih spremenjenih
~lenov Zakona o gospodarskih dru`bah, ki urejajo pravila v zvezi s poimenovanjem podjetij (spremembe so
poudarjene):
15. ~len (uporaba besede Slovenija in
oznak dr`ave in samoupravnih lokalnih skupnosti)
(1) Besedo Slovenija ali njene izpeljanke in kratice ter zastavo in grb
Republike Slovenije je dovoljeno vnesti
v firmo le z dovoljenjem Vlade
Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: vlada).
(2) Dovoljenje vlade ali pristojnega
organa samoupravne lokalne skupnosti
je potrebno tudi zato, da se v firmi uporabijo besede, ki ozna~ujejo dr`avo ali
samoupravno lokalno skupnost (npr.
dr`avni, republi{ki, ob~inski).
(3) Ne glede na prvi odstavek tega
~lena dovoljenje vlade ni potrebno, ~e

Informator Obmo~ne obrtno-podjetni{ke zbornice Maribor

firma vsebuje le domeno, ki ima
domensko kon~nico ».si«.
17. ~len (nedovoljene sestavine)
Firma ne sme vsebovati besed ali znakov, ki:
• nasprotujejo zakonu ali morali,
• vsebujejo znamke ali neregistrirane znake, ki u`ivajo varstvo po
predpisih, ki urejajo znamke, ali
• vsebujejo ali posnemajo uradne
znake.
20. ~len (jezik firme)
(1) Sestavina firme, ki nakazuje
dejavnost, in oznaka dru`be morata
biti v slovenskem jeziku.
(2) Prevod firme v tuj jezik se lahko
uporablja samo skupaj s firmo v slovenskem jeziku.

(3) Dodatne sestavine firme lahko
poleg ~rk slovenske abecede vsebujejo
tudi ~rke X, Y, W in Q. Ne glede na
prej{nji stavek se lahko kot dodatna
sestavina firme uporabljajo besede, ki
vklju~ujejo druge ~rke, ~e:
• ustrezajo firmam, imenom ali priimkom dru`benikov, ki so sestavni
del firme, ali
• ustrezajo registriranim znamkam.
23. ~len (varstvo firme)
(1) Registrski organ zavrne predlog za
vpis firme v register, ki je v nasprotju z
dolo~bami tega poglavja ali ki se ne
razlikuje jasno od `e registriranih firm
in imen drugih subjektov v Republiki
Sloveniji.
(2) Dru`ba, ki meni, da se firma druge
dru`be ne razlikuje jasno od njene prej

ZAKONODAJA
registrirane firme, znamke ali neregistriranih znakov, ki u`ivajo varstvo po
predpisih, ki urejajo znamke, ima pravico, da s to`bo zahteva opustitev uporabe firme, njen izbris iz registra in
od{kodnino. To`bo je mogo~e vlo`iti
najpozneje v treh letih po vpisu firme
druge dru`be ali po vpisu nameravane
firme.
(3) To`bo iz prej{njega odstavka
lahko vlo`i tudi dru`ba, katere firma je
prizadeta, ~e druga dru`ba nepravilno
uporablja svojo firmo.
(4) Dolo~be tega ~lena ne posegajo v
predpise o varstvu konkurence in
druge predpise, ki varujejo firmo.
Vir: Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o gospodarskih dru`bah

Kako do vra~ila DDV, ki ste ga pla~ali v drugih dr`avah
~lanicah EU?
Dav~ni

svetovalci opa`ajo, da dav~ni
zavezanci pogosto {e vedno ne zahtevajo povra~ila DDV, ki jim je bil
obra~unan v drugih dr`avah ~lanicah
EU. Razlogi za to so morebiti nepoznavanje rokov in na~ina vra~ila, nepoznavanje administrativnih postopkov
kot tudi omejitev vra~ila DDV pri
nekaterih vrstah blaga in storitev.

Na podlagi Direktive Sveta 2008/9/
ES iz leta 2008, ki jo je implementirala
tudi Slovenija, so se postopki vra~ila
DDV ter ve~ina administrativnih
postopkov po vseh dr`avah ~lanicah
poenotili. Kljub temu pa med dr`avami
~lanicami {e vedno ostajajo nekatere
posebnosti v zvezi z obveznostjo prilaganja ra~unov zahtevkom za vra~ilo
DDV ter blagom in storitvami, za katere
je vra~ilo DDV dovoljeno.
Vlaganje zahtevka v sistem
e-Davki
Slovenski dav~ni zavezanci zahtevke
za vra~ilo DDV, ki so ga pla~ali v drugih dr`avah ~lanicah EU, vlagajo v
sistem e-Davki, in sicer prek obrazca
VATR-APP. V obrazcu je potrebno
izpolniti vsa relevantna polja, ki jih
predvideva obrazec, vklju~no z oznako
sektorja, na katerega se navezujejo prejeti ra~uni z obra~unanim lokalnim
DDV.

Kaj pri~akovati po vlo`itvi zahtevka
za vra~ilo DDV
Finan~na uprava Republike Slovenije
zahtevek iz sistema e-Davki posreduje

pristojnemu dav~nemu organu dr`ave
~lanice EU, na katero se zahtevek navezuje. Ko tuji dav~ni organ sprejme
vlogo v obravnavo, o tem tudi obvesti
vlagatelja prek elektronskega sporo~ila.
Po oddaji zahtevka lahko dav~ni zavezanci v roku {tirih mesecev prek elektronske po{te pri~akujejo odgovor pristojnega dav~nega organa, in sicer:
• obvestilo o odobritvi zahtevka za
vra~ilo tujega DDV, ~emur bo sledilo avtomatsko vra~ilo DDV na
ban~ni ra~un, ki ga dav~ni zavezanec poda na vlo`enem zahtevku za
vra~ilo;
• obvestilo o delni ali celotni zavrnitvi zahtevka za vra~ilo tujega DDV,
pri ~emer mora prisojni dav~ni
organ opredeliti razlog (kategorizacijo) za delno oziroma celotno zavrnitev zahtevka;
• poziv za predlo`itev dodatnih
informacij. V tak{nem primeru mora dav~ni zavezanec odgovor z zahtevano dokumentacijo oziroma
informacijami posredovati pristojnemu dav~nemu organu v tujini
prek elektronske po{te v roku enega
meseca od prejema poziva; v primeru poziva za predlo`itev dodatne dokumentacije se rok za
odlo~itev o zahtevku za vra~ilo
DDV podalj{a za 2 meseca.
Absolutni rok, v katerem mora pristojni dav~ni organ iz druge dr`ave
~lanice EU odlo~iti o zahtevku za
vra~ilo DDV (v primeru ve~ pozivov za
predlo`itev dodatnih informacij), je

dolo~en kot osem mesecev od prejema
zahtevka.

Do kdaj je potrebno vlo`iti zahtevek
za vra~ilo DDV?
Rok za vlo`itev zahtevka za vra~ilo
DDV, ki ga je posamezni dav~ni zavezanec pla~al v preteklem koledarskem
letu, je po vseh dr`avah ~lanicah enak,
in sicer 30. september. Tako so lahko
dav~ni zavezanci zahtevali vra~ilo
DDV, ki jim je bil obra~unan na
ra~unih, izdanih v letu 2014, do 30.
septembra 2015. S tem se lahko izognejo ve~nemu vpra{anju, ali je tak{en
DDV, ki so ga pla~ali v tujini, dav~no
priznan odhodek tudi za namene davka
od dohodka pravnih oseb. Ve~ina
dav~nih zavezancev namre~ stro{ek
tak{nega DDV obravnava kot dav~no
nepriznan odhodek, v skladu s pravilom, da se vsak davek, pla~an v tujini,
za katerega bi zavezanec lahko zahteval
vra~ilo, pa tega ni storil, obravnava kot
dav~no nepriznan odhodek za namene
izra~una dav~ne osnove davka od
dohodkov pravnih oseb.

Za kak{ne nakupe se vra~a DDV?
Slovenija ima v primerjavi z drugimi
dr`avami ~lanicami EU eno bolj restriktivnih zakonodaj glede vra~ila oziroma pravice do odbitka DDV. 66. ~len
ZDDV-1 namre~ omejuje vra~ilo DDV
od nakupa jaht in ~olnov ter zrakoplovov, namenjenih zabavi in razvedrilu,
osebnih avtomobilov in motornih koles
ter vseh nabav blaga in storitev, pove-

9

ZAKONODAJA
zanih z osebnimi vozili (vklju~ujo~
stro{ke nadomestnih delov, maziv,
goriva in cestnin), vseh stro{kov reprezentance, stro{kov namestitve ter
stro{kov hrane in pija~e. Izjeme v zvezi
s povra~ilom DDV so predpisane le za
dav~ne zavezance, katerih dejavnost je
nelo~ljivo povezana z uporabo tak{nega
blaga oziroma storitev. Dolo~be v zvezi
z omejitvijo pravice do povra~ila DDV
pa se po dr`avah ~lanicah precej razlikujejo, zato lahko slovenski dav~ni
zavezanci zahtevajo vra~ilo DDV, ki so
ga pla~ali v drugih dr`avah ~lanicah,
tudi ~e vra~ilo za tak{no blago ali storitev v Sloveniji ni dovoljeno.
Pri tem je pomembno dodati, da so
dav~ni zavezanci, ki v Sloveniji poleg
obdav~ljive dejavnosti opravljajo tudi
opro{~eno dejavnost, v drugi dr`avi
~lanici EU upravi~eni do vra~ila DDV le
v znesku, ki ustreza odbitnemu dele`u,
ki ga ti uporabljajo za uveljavljanje pravice do odbitka DDV v Sloveniji. Ne
glede na to pa so v primeru, da dav~ni
zavezanci vodijo lo~eno knjigovodstvo
(me{ani sistemi obra~unavanja DDV), v
drugi dr`avi ~lanici EU upravi~eni do
100 % vra~ila DDV v zvezi s transakcijami, od katerih imajo v celoti pravico do
odbitka DDV tudi v Sloveniji.

Prilaganje kopij ra~unov - da ali ne?
Nekatere dr`ave ~lanic EU ne zahtevajo prilaganja kopij ra~unov in druge
podporne dokumentacije k zahtevkom,
temve~ te po potrebi zahtevajo naknadno. Ne glede na to pa ve~ina dr`av
tak{no obveznost predpisuje za vse
zahtevke (npr. Avstrija) ali zgolj za
DDV, ki se nana{a na ra~une v vrednosti nad 1.000 EUR oziroma 250 EUR za
ra~une, ki se navezujejo na stro{ke
goriva (npr. Nem~ija).
Za vra~ilo DDV dav~nim zavezancem
iz drugih dr`av ~lanic EU (ki niso identificirani za namene DDV v Sloveniji)
Slovenija do sedaj ni zahtevala prilaganja kopij ra~unov in druge podporne
dokumentacije k zahtevku za vra~ilo.
Zaradi pove~anega {tevila dav~nih utaj
ter neupravi~enih zahtevkov za vra~ilo

Informator Obmo~ne obrtno-podjetni{ke zbornice Maribor

slovenskega DDV s strani tujih dav~nih
zavezancev, pa se s 1. 1. 2015 tak{na
obveznost uvaja tudi pri nas. Tako
bodo dav~ni zavezanci iz drugih dr`av
~lanic EU morali zahtevkom za vra~ilo
slovenskega DDV, ki se nana{a na
ra~une v vrednosti nad 1.000 EUR oziroma 250 EUR za ra~une za stro{ke
goriva.

Za kak{en znesek DDV se lahko vlo`i
zahtevek za vra~ilo?
Spodnje meje vi{ine DDV, pla~anega
v tujini, za katerega lahko dav~ni zavezanci vlo`ijo posamezen zahtevek, so
po dr`avah ~lanicah EU standardizirane. Osnovna pravila dolo~ajo, da se
lahko zahtevki za vra~ilo DDV nana{ajo
na minimalno tri mesece ter najve~ na
celotno koledarsko leto. Skupni znesek
DDV, za katerega se zahteva vra~ilo v
zahtevku za celotno koledarsko leto,
mora zna{ati najmanj 50 EUR. Na zahtevkih, ki se nana{ajo na kraj{e obdobje, pa je spodnja meja za vra~ilo DDV,
400 EUR.
Slovenski dav~ni zavezanci lahko
zahtevajo vra~ilo DDV, pla~anega v
drugih dr`avah ~lanicah za nabave
blaga in storitev, tudi ~e vra~ilo za
tak{no blago ali storitve v Sloveniji ni
dovoljeno. Nabor omejitev za vra~ilo
DDV je namre~ po dr`avah ~lanicah EU
razli~en:
•Avstrija: Omejitev vra~ila DDV je v
Avstriji dolo~ena le za stro{ke reprezentance (razen ~e gre za poslovna
kosila/ve~erje, pri katerih so sam
sestanek in udele`enci ustrezno dokumentirani), za nabave, najem, uporabo
ter popravila osebnih motornih vozil
(razen ~e le-te nabavi dav~ni zavezanec, katerih dejavnost predstavlja
avto{ola, taksi slu`ba, ali dejavnost
dajanja vozil v najem). Za vse ostale
stro{ke, je vra~ilo DDV v osnovi dovoljeno;
•Hrva{ka: Za razliko od Slovenije, je
na Hrva{kem vra~ilo DDV mo`no tudi
za stro{ke namestitve. Omejitev
vra~ila je dolo~ena le za stro{ke reprezentance, nakupov jaht in ~olnov ter

zrakoplovov, namenjenih zabavi in
razvedrilu, osebnih avtomobilov in
motornih koles ter vseh nabav blaga
in storitev, povezanih z osebnimi
vozili (vklju~ujo~ stro{ke nadomestnih delov, maziv, goriva in cestnin);
•Italija: Pravila glede omejitve vra~ila
DDV v Italiji opredeljujejo le blokado
na DDV, pla~an v zvezi s stro{ki reprezentance, medtem ko je vra~ilo DDV v
celoti mogo~e za transakcije, povezane z namestitvijo (stro{ki restavracij,
barov in hotelov). Vra~ilo DDV za
stro{ke, povezane z avtomobili (gorivo, maziva, vzdr`evanje), je dovoljeno
v vi{ini 40% pla~anega DDV, ~e se
avto uporablja tako za privatne kot
tudi slu`bene namene, oziroma v
vi{ini 100% pla~anega DDV, ~e se
tak{en avtomobil uporablja zgolj za
slu`bene namene;
•Mad`arska: Omejitev vra~ila DDV je
na Mad`arskem dolo~ena precej
{iroko. Vra~ilo ni dovoljeno za stro{ke
hrane in pija~e ter ostalih stro{kov
reprezentance, storitev pogostitve in
cateringa, nakupe jaht in ~olnov ter
zrakoplovov, namenjenih zabavi in
razvedrilu, osebnih avtomobilov in
motornih koles z velikostjo motorja
nad 125cc ter vseh nabav blaga in storitev, povezanih z osebnimi vozili
(vklju~ujo~ stro{ke nadomestnih
delov, maziv in goriva), 50% stro{kov
storitev v zvezi z upravljanjem in
vzdr`evanjem osebnih vozil, storitev
taksi slu`be, stro{kov parkirnin ter
cestnin (razen za motorna vozila z
bruto te`o 3,5 ton ali ve~, vklju~no z
avtobusi), nabav stanovanjskih nepremi~nin ter blaga in storitev, povezanih z gradnjo ali obnovo stanovanjskih nepremi~nin, ter 30% telekomunikacijskih stro{kov in storitev, povezanih s prenosom podatkov prek
interneta;
Nem~ija: Dolo~be glede omejitve
vra~ila DDV so v Nem~iji podane precej
ugodno, saj je vra~ilo DDV v osnovi
mogo~e za vse nabave blaga in storitev,
razen tistih, ki niso povezane z opravljanjem dejavnosti (npr. darila).

Novi Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu
tujcev – pridobitev dovoljenja za prebivanje in delo v
primeru sklepanja delovnih razmerij
Bistvena

sprememba novega ZZSDT
glede zaposlovanja tujcev, ki prihajajo
iz dr`av, ki niso ~lanice EU / EGP /
[vicarske konfederacije, vna{a v slovenski pravni sistem, je sprememba
na~ina / postopka pridobivanja dovo-
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ljenj za delo in prebivanje v Republiki
Sloveniji.

Splo{no o novem Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT)

Nova zakonodaja sledi na~elu, da se
celoten postopek ureja na enem mestu
(»Vse na enem mestu«) in da se dovoljenje za prebivanje in delo v Republiki
Sloveniji izda kot enotno dovoljenje.

Informator Obmo~ne obrtno-podjetni{ke zbornice Maribor

Poleg te ve~je postopkovne in organizacijske spremembe povezane z izdajanjem dovoljenj tujcem, pa novi ZZSDT
posku{a »zapreti« tudi dolo~ene zakonske pomanjkljivosti prej{njega Zakona
o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT1), pri katerih se je skozi prakso ugotovilo, da so povzro~ale nepotrebne
nejasnosti oziroma v nekaterih primerih odpirale mo`nosti za izkori{~anje
zakonodaje.
ZZSDT je stopil v veljavo 15 dan po
objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, t. j. 15. 7. 2015, uporablja pa
se od 1. 9. 2015 dalje.

Enotno dovoljenje za prebivanje in
delo po 1. 9. 2015
Glede na novi ZZSDT bo prosilec
(delodajalec) vlogo za enotno dovoljenje za prebivanje in delo vedno vlo`il
pri upravni enoti in celoten postopek
bo vodila upravna enota. To pa ne
pomeni, da ZRSZ ni udele`en pri izdaji enotnih dovoljenj. Na podlagi novega
ZZSDT mora ZRSZ podati soglasje k
izdaji enotnega dovoljenja za prebivanje in delo v Republiki Sloveniji. ^e
ZRSZ tega soglasja ne poda (bo soglasje
zavrnil), upravna enota enotnega dovoljenja ne bo izdala. ^e bo prosilec izpolnjeval pogoje in bo ZRSZ podal soglasje
k izdaji enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, pa bo lahko fizi~na oseba na
podlagi tega enotnega dovoljenja v
Republiki Sloveniji prebivala in delala.
To novo enotno dovoljenje nadome{~a
prej{nji lo~eni dovoljenji za prebivanje
in zaposlitev.
Izdaja soglasja ZRSZ je odvisna od
izpolnjevanja pogojev, ki jih dolo~a
novi ZZSDT. Novi ZZSDT soglasje za
zaposlitev (sklenitev delovnega razmerja) ureja v ~lenih od 13 do 20 (razen 15.
~lena, ki ureja samozaposlitev). Izdaja
ali podalj{anje soglasja za zaposlitev je
vezana na zaposlitvene potrebe delodajalca. Novi ZZSDT dolo~a nekoliko
la`ji postopek »spreminjanja« pogojev
povezanih z zaposlitvijo izbranega
delavca. Novi ZZSDT govor o t. i. pisni
odobritvi, ki predstavlja podlago za
dolo~ene spremembe v delovnem razmerju tega delavca (npr. zamenjava
delovnega mesta pri istem delodajalcu,
zamenjava delodajalca, zaposlitev tujca
pri dveh ali ve~ delodajalcih). ZZSDT
pogoje za podajo soglasja s strani ZRSZ
za izdajo enotnega dovoljenja ureja
lo~eno glede na to ali gre za »prvo
podajo soglasja« ob novi zaposlitvi ali
gre za podalj{anje ali gre za pisno
odobritev dolo~ene spremembe pri
zaposlitvi tega delavca.

Ena bistvenih sprememb, ki jih
prina{a novi ZZSDT je povezana s trajanjem delovnega ~asa, ~e se zaposlujejo tujci. Sedaj lahko delodajalec sklene
s tujcem, ki mu bo izdano enotno dovoljenje za zaposlitev, pogodbo o zaposlitvi le za polni delovni ~as. ZZSDT kot
mo`ni izjemi od tega pravila dopu{~a
samo dve situaciji, in sicer:
• kadar slovenski delodajalec zaposluje tujca z najmanj visoko{olsko
izobrazbo ter
• kadar zaposluje tujca, ki dela kraj{i
delovni ~as na podlagi predpisov o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali predpisov o star{evskem varstvu.
Poleg pogojev, ki jih za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo
dolo~a ZTuj-2 in kar bo pri izdaji dovoljenja preverjala upravna enota, bo
ZRSZ pri podaji soglasja preverjal {e
pogoje, ki jih dolo~a 17. ~len ZZSDT.
^e ti pogoji niso izpolnjeni, bo izdajo
soglasja zavrnil, posledi~no pa bo tudi
upravna enota zavrnila izdajo enotnega
dovoljenja za prebivanje in delo.
^e bo npr. slovenski delodajalec `elel
zaposliti delavca, ki prihaja iz Srbije,
bo zanj vlo`il pro{njo za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo na
upravni enoti, k vlogi pa bo ZRSZ
podal soglasje za zaposlitev, ~e bodo
izpolnjeni pogoji, ki jih dolo~a 17. ~len
ZZSDT. Za soglasje bo po uradni
dol`nosti zaprosila upravna enota.
17. ~len ZZSDT za pridobitev soglasja s strani ZRSZ dolo~a izpolnjevanje
naslednjih pogojev:
1. V evidenci brezposelnih oseb ne bo
registrirane ustrezne brezposelne
osebe. Glede na splo{no pravilo se bo
torej vedno preverjalo stanje na slovenskem trgu dela. Tudi novi ZZSDT
pa dopu{~a mo`nost, da se s pravilnikom opredeli skupine ljudi, kjer ta
kontrola zaradi narave dela oziroma
posebnih okoli{~in na strani delodajalca ne bo potrebna.
2. Delodajalec je ustrezno registriran /
vpisan v poslovnem registru za opravljanje dejavnosti, v okviru katere bo
tujec zanj opravljal delo.
3. Delodajalec ni v postopku ste~aja ali
likvidacije.
4. Delodajalec aktivno posluje. Ta
pogoj se bo preverjal na enega od
naslednjih na~inov:
• pri delodajalcu bo morala biti najmanj 6 mesecev pred vlo`itvijo vloge
`e zaposlena in vklju~ena v obvezna
socialna zavarovanja najmanj ena
oseba, ki je zaposlena za polni delovni ~as ali
• delodajalec je kot posameznik, regi-
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striran za opravljanje dejavnosti najmanj 6 mesecev pred vlo`itvijo vloge
in kot samozaposlen vklju~en v
sistem obveznih socialnih zavarovanj
ali
• delodajalec je imel v vsakem od zadnjih 6 mesecev pred vlo`itvijo vloge
prilive iz naslova opravljanja dejavnosti najmanj v vi{ini 10.000 EUR na
transakcijski ra~un, ki je odprt v
Republiki Sloveniji.
• ^e npr. delodajalec {e ni registriran
{est mesecev (novo ustanovljeni
delodajalci) se {teje, da je pogoj aktivnega poslovanja izpolnjen, ~e je delodajalec pred vlo`itvijo vloge investiral najmanj 50.000 EUR v dejavnost,
v okviru katere bo tujec opravljal
delo.
• ^e delodajalec zaposluje tujca z najmanj visoko{olsko izobrazbo se za
izdajo soglasja pogoj aktivnega poslovanja ne preverja.
1. Delodajalec je zadnjih {est mesecev
pred vlo`itvijo vloge ali za ~as dejanskega poslovanja, ~e {e ni registriran
{est mesecev, za dohodke iz delovnega razmerja predlagal obra~une
dav~nega odtegljaja (REK obrazce)
oziroma pla~ilne liste, ~e je zaposloval delavce in na dan vlo`itve vloge
nima nobenih neporavnanih zapadlih dav~nih obveznosti. Po novem se
preverjajo vse dav~ne obveznosti in
ne le tiste, ki izhajajo iz dohodkov
izpla~anih zaposlenim.
2. Ni izkori{~ena kvota delovnih dovoljenj, ~e jo je Slovenija za dolo~eno
leto dolo~ila.
3. Tujec izpolnjuje pogoje, ki jih zahteva delodajalec za prosto delovno
mesto.
4. Je prilo`ena, s strani delodajalca
podpisana pogodba o zaposlitvi, ki je
sklenjena skladno s slovensko delovno pravno zakonodajo.
Kadar bo potrebno podati soglasje k
podalj{anju enotnega dovoljenja za
namen zaposlitve ali soglasje k pisni
odobritvi sprememb pri zaposlitvi
delavca, ki `e ima izdano veljavno
enotno dovoljenje, bo ZRSZ preverjal
samo nekatere pogoje, ki jih dolo~a 17.
~len ZZSDT. Npr. za podajo soglasja k
podalj{anju enotnega dovoljenja za
namen zaposlitve, bo ZRSZ preveril ali
je k vlogi prilo`ena ustrezna pogodba o
zaposlitvi, podpisana s strani delodajalca ali delodajalec izpolnjuje in
poravnava svoje dav~ne obveznosti ter
ali je bil tujec ves ~as, neprekinjeno, od
dneva nastopa dela na podlagi izdanega »prvega« enotnega dovoljenja za
namen zaposlitve, vklju~en v obvezna
socialna zavarovanja.
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Zaposlovanje dr`avljanov BiH
Vlada RS je junija v Dr`avni zbor RS
poslala predlog za spremembo Sporazuma o zaposlovanju dr`avljanov iz
Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji.

Spremembe se nana{ajo predvsem na
poenostavitev postopkov zaposlovanja
bosanskih dr`avljanov in uskladitev z
novo sprejetim Zakonom o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.
Od za~etka veljavnosti Sporazuma o
zaposlovanju dr`avljanov Bosne in
Hercegovine v Republiki Sloveniji
(sporazum) sta minili `e ve~ kot dve
leti. Ugotavljajo, da je v tem ~asu nov
sistem, vzpostavljen na podlagi dolo~b
omenjenega sporazuma, bistveno spremenil na~in zaposlovanja dr`avljanov
iz BIH. Sistem zaposlovanja po sporazumu sicer ocenjujejo pozitivno, kljub
temu pa so se v tem ~asu pokazale
dolo~ene pomanjkljivosti. Na podlagi
izku{enj je bilo ugotovljeno, da so bile
najve~je ovire pri zaposlovanju bosanskih dr`avljanov v Republiki Sloveniji
predvsem pri izpolnitvi pogoja obveznosti 30-dnevne prijave v evidenci
brezposelnih oseb pri pristojnih organih BIH, kar se je izkazalo za nesmiselno in neustrezno ureditev. Prav tako se
je za neustrezno izkazala tudi ureditev,
v primeru, ko bosanskemu dr`avljanu
delovno dovoljenje preneha veljati v
prvem letu zaposlitve zaradi sporazumnega prenehanja pogodbe o zaposlitvi,

odpovedi pogodbe iz krivdnih ali
poslovnih razlogov ali odpovedi s strani delavca. V tak{nem primeru se mora
bosanski dr`avljan vrniti v svojo domovino in svoj prihod prijaviti pri pristojnih organih v BIH. Ponovna zaposlitev
delavca v Sloveniji pa je mo`na {ele po
najmanj {estmese~ni prekinitvi zakonitega prebivanja v Sloveniji. V tem primeru sporazum postavlja tak{ne delavce v slab{i oz. neenakopraven polo`aj z
drugimi tujci, ki se zaposlujejo na podlagi nacionalne zakonodaje - saj ta ne
dolo~a obvezne prekinitve zakonitega
prebivanja v primeru ponovne zaposlitve v Sloveniji.
Bistvene spremembe, ki jih predlagajo so:
• Uvedba mo`nosti poimenske zaposlitve, z namenom poenostavitve postopkov ogla{evanja in izbora morebitnih kandidatov, pri ~emer bo delodajalcem neposredno omogo~ila
poimensko zaposlovanje vseh delavcev migrantov. Dosedanja praksa je
namre~ pokazala, da delodajalci zelo
pogosto poimensko i{~ejo to~no
dolo~ene delavce migrante iz BIH, ki
bi jih `eleli zaposliti na podlagi preteklih izku{enj ali priporo~il. Iz tega
razloga `elijo poenostaviti postopek
pridobitve in zaposlitve ustreznih
kandidatov.
• Ukinitev obveznosti najmanj 30-dnevne prijave bosanskih dr`avljanov v

evidenci brezposelnih oseb v njihovi
dr`avi. S tem bi skraj{ali in poenostavili postopek zaposlovanja dr`avljanov BIH, omogo~ili pa bi jim tudi
takoj{njo zaposlitev v Sloveniji le na
podlagi prijave pri pristojnih javnih
slu`bah za zaposlovanje v BIH. Torej
bo bosanski dr`avljan imel mo`nost
zaposliti se v Sloveniji, tudi ~e bo v
evidenci brezposelnih oseb v BIH prijavljen le en dan.
Ukinitev pogoja 6-mese~ne prekinitve zakonitega prebivanja v Sloveniji, v
primerih, ko delavcu migrantu iz BIH
preneha dovoljenje zaradi sporazumne
prekinitve delovnega razmerja, odpovedi iz krivdnih ali poslovnih razlogov
ter odpovedi delavca. Po novem bi
pogoj 6-mese~ne prekinitve prebivanja
v Sloveniji veljal le za primere, ko
delavcu preneha veljati dovoljenje
zaradi poteka ~asa, za katerega je bilo
izdano, ne pa tudi v ostalih primerih.
Torej bi bila vrnitev tak{nega delavca v
Slovenijo mo`na {ele po preteku najmanj 6-mese~nega obdobja prekinitve,
kar sedaj velja tudi v ostalih zgoraj
omenjenih primerih.
Vse ostale spremembe se nana{ajo
zgolj na uskladitev novo sprejete nacionalne zakonodaje na podro~ju prebivanja in zaposlovanja, samozaposlovanja
ter dela tujcev, ki namesto delovnega
dovoljenja uvaja enotni postopek izdaje
dovoljenj za prebivanje in delo.

Navodila za varno delo
Navodila za varno delo so kratek povzetek ocene tveganja glede nevarnosti
in varnostnih ukrepov na delovnem
mestu ter izvle~ka po`arnega reda.

Izdelana morajo biti za vsako delovno mesto posebej. Zaradi uporabnosti
in preglednosti naj bodo navodila
napisana na listu formata A4. Vsebujejo
naj 5 poglavij:
1. poglavje: Nevarnosti na delovnem
mestu
V tem poglavju naj bodo navedene
vse nevarnosti, ki bi lahko na privedle
do po{kodb pri delu ali okvar zdravja
delavcev. Zelo pomembno, da resni~no
znamo prepoznati vse nevarnosti oziroma tveganja in da jih tudi zapi{emo.
2. poglavje: Varnostni ukrepi, ki prepre~ujejo nastanek po{kodb in uporaba
osebne varovalne opreme
V tem poglavju naj bodo navedeni
varnostni ukrepi s katerimi zaradi zgo-
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raj navedenih nevarnosti prepre~ujemo
nastanek po{kodb pri delu. Poleg tega
pa mora biti navedena {e vrsta osebne
varovalne opreme, ki jo je potrebno
uporabljati pri to~no dolo~enih delih.
Primer {t. 1: na delovnem mestu
obstaja tveganje za zme~kanine ali
hude ureze v dele roke v primeru poseganja v stroj med delovanjem stroja.
Varnostni ukrep: prepovedano poseganje v stroj ali ~i{~enje stroja med delovanjem.
Primer {t. 2: pri prijemanju koluta
plo~evine obstaja nevarnost ureza v
dele roke. Varnostni ukrep: pri prijemanju koluta plo~evina obvezna uporaba
dolgih usnjenih za{~itnih rokavic.
3. poglavje: Ukrepanje v primeru
nastanka po{kodbe pri delu in nudenje
prve pomo~i
V tem poglavju kratko opi{emo ukrepanje v primeru nastanka po{kodbe pri

delu, komu in v kolik{nem ~asu je
potrebno javiti nastanek po{kodbe ter
telefonske {tevilke najbli`jega zdravstvenega doma.
4. poglavje: Ukrepanje v primeru
nastanka po`ara
V tem poglavju opi{emo, kak{en je
postopek javljanja po`ara.
5. poglavje: Odlaganje odpadkov
V tem poglavju navedemo, v katere
posode se odlagajo posamezne vrste
odpadkov.
Navodila za varno delo so tudi podlaga za dobro izvedeno prakti~no usposabljanje in preverjanje znanja delavcev
na delovnih mestih.
Z dobro pripravljenimi navodili za
varno delo in dobro izvedenim prakti~nim usposabljanjem na delovnem
mestu lahko prepre~imo ve~ino
po{kodb pri delu.

Informator Obmo~ne obrtno-podjetni{ke zbornice Maribor
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Obra~un dnevnice za tujino
Slovenski delodajalec po{ilja delavce na delo v tujino.
Delavci

tam tudi prebivajo. Stro{ke
prehrane krijejo sami. Za malico prejemajo 6,12 EUR na dan. Ali lahko delavcu za cel mesec obra~unamo dnevnice za tujino? Za 20 delovnih dni
zna{ajo 880,00 EUR. To je vi{ji znesek,
kot je pla~a delavca. Je to dovoljeno?
V primeru napotitve delavcev na delo
v tujino, se delodajalec in delavec
lahko dogovorita tudi za pla~ilo dnevnic, vendar v tem primeru dnevnic ni
mogo~e izpla~ati delavcu neobdav~eno, ker ne govorimo o slu`beni poti. ^e

delodajalec delavcu obra~una dnevnice
za ~as trajanja napotitve na delo v tujino, se te dnevnice obi~ajno obravnavajo kot dodatek za delo v tujino, od katerega se na podlagi dohodninske zakonodaje obra~una in pla~a akontacije
dohodnine, na podlagi zakonodaje, ki
ureja pla~evanje prispevkov za socialno
varnost, pa se ne obra~unajo in ne
pla~ajo prispevki za socialno varnost.
^e `elite s svojim vpra{anjem izvedeti, ali delavcem lahko neobdav~eno
izpla~ate dnevnice za ~as napotitve na

delo v tujino je odgovor ne. ^e pa `elite
izvedeti, ali jim lahko izpla~ate dnevnice z vidika delovno pravne zakonodaje,
pa je odgovor da - vendar je v tem primeru od teh dnevnic treba obra~unati
in pla~ati akontacijo dohodnine, ker ne
gre za dnevnice, izpla~ane za opravljeno slu`beno pot.
Povra~ilo stro{ka prehrane (malico) v
vi{ini 6,12 EUR/delovni dan (~e delavec dela vsaj 4 ure) pa delavcu, napotenemu na delo v tujini, lahko povrnete
neobdav~eno.

Terjatve do insolventnega dol`nika
Dol`nik podjetja je {el v ste~aj in v
ste~ajnem postopku je podjetje prijavilo terjatev v ste~ajno maso. Zaradi
insolventnega postopka dol`nika je
tudi oblikovalo popravke vrednosti terjatev v vi{ini, kot so ocenili, da ne bodo
dobili popla~ila. Zanima jih ali si lahko
dav~no priznajo odpis terjatve, ~e pridobijo mnenje ste~ajnega upravitelja?
Kako pojasniti finan~ni upravi zahtevek vra~ila za zmanj{an davek?
Ob za~etku ste~ajnega postopka ste
kot dober gospodarstvenik prijavili terjatev v ste~ajno maso. Zaradi insolven~nega postopka va{ega dol`nika je
pravilno, da ste oblikovali popravke
vrednosti terjatev v vi{ini, kolikor ste
ocenili, da ne boste dobili popla~ila.
Ste~ajni upravitelj vam je potrdil, da
lahko pri~akujete popla~ilo terjatve v
vi{ini 10 do 20 odstotkov, kar pomeni,
da popravek vrednosti terjatev ostaja
oblikovan in da terjatve {e ni mogo~e
odpisati. Le ~e bi iz poro~il ste~ajnega
dol`nika (za~en{i z otvoritvenim

poro~ilom ste~ajnega dol`nika), objavljenih in dostopnih na portalu
www.ajpes.si, izhajalo, da premo`enje
ne zado{~a za popla~ilo nezavarovanih
terjatev (poenostavljeno povedano, da
ni premo`enja za navadne upnike niti
za 1 evro) ali da terjatev ni priznana (je
ni v kon~nem seznamu preizku{enih
terjatev), bi lahko na podlagi teh objavljenih dokumentov terjatev odpisali
(~e izjavo upravitelja dobite ali ne).
Popravki vrednosti terjatev pa so v
dav~nem obra~unu priznani kot odhodek v primeru izpolnjevanja pogojev iz
1. odstavka 21. ~lena Zakona o davku
od dohodkov pravnih oseb, ~e znesek
teh odhodkov v dav~nem obdobju ne
presega ni`jega od naslednjih zneskov:
• zneska, ki je enak aritmeti~ni sredini v preteklih treh dav~nih obdobjih dejansko odpisanih terjatev pod
pogoji iz 6. odstavka tega ~lena, ali
• zneska, ki predstavlja 1 odstotek
obdav~ljivih prihodkov dav~nega
obdobja.

Odhodki bodo priznani {ele ob odpisu terjatve po pogojih iz 6. odstavka
21. ~lena, kar je strogo po ~rki zakona
{ele z zaklju~kom ste~ajnega postopka.
Tak{no izvajanje zakona je brez rizikov,
zavedamo pa se, da je zakonska
dolo~ba ne`ivljenjska in nerazumna v
slovenskih razmerah, kjer postopki
potekajo zelo dolgo ali predolgo in so
upniki v prime`u tudi po ve~ let, celo
ve~ kot deset let. Zato nekateri sku{ajo
zagovarjati svoj odpis terjatve kot
dav~no priznan odhodek po 2. stavku
6. odstavka 21. ~lena zakona, vendar se
je treba zavedati, da to ni skladno z jezikovno razlago 1. stavka 6. odstavka
21. ~lena zakona in je treba ra~unati na
morebitne postopke v zvezi s tem.
Da bi hitreje dosegli dav~no priznavanje odhodka za terjatve, bi morda
lahko razmi{ljali o prodaji terjatve.

In{titut za ra~unovodstvo (10. 8. 2015)

Sprememba modela vrednotenja nepremi~nine
D.o.o. nepremi~nino (poslovno zgradbo, kjer izvajamo poslovno dejavnost)
amortizira oz. vrednoti po modelu
nabavne cene. Popravek vrednosti
zaradi amortiziranja `e skoraj dosega
vrednost nepremi~nine, zato bi radi
zamenjali na~in vrednotenja nepremi~nine in tako izbolj{ali aktivo v
bilanci stanja.
Doslej so vrednotili nepremi~nino, v
kateri izvajajo poslovno dejavnost po
modelu nabavne vrednosti in amortizacijo prena{ali med stro{ke po metodi
enakomernega ~asovnega amortiziranja

in dav~no sprejemljivi amortizacijski
stopnji, sedaj pa `elijo spremeniti
model vrednotenja, in sicer bi `eleli
preiti na vrednotenje po po{teni vrednosti, ki ga bodo v skladu s Slovenskim
ra~unovodskim standardom 1.29 morali uporabiti za celotno skupino opredmetenih sredstev, v katero se nepremi~nina uvr{~a.
Prevrednotenje na po{teno tr`no
vrednost pomeni, da je podjetje na
koncu poslovnega leta dol`no preveriti
vrednost nepremi~nin in ustrezno evidentirati:

• pove~anje knjigovodske vrednosti
zaradi prevrednotenja na po{teno
vrednost (v tem primeru se s
pove~anjem knjigovodske vrednosti
sredstev pove~a {e prese`ek iz prevrednotenja (konto 951), vendar zgolj
~e obstajajo utemeljeni podatki, ki
omogo~ajo pove~anje vrednosti va{e
zgradbe - priporo~am cenitev sodnega cenilca oziroma poobla{~enega
cenilca, da ugotovi tr`no vrednost
nepremi~nine) ali
• zmanj{anje knjigovodske vrednosti
na po{teno vrednost (v primeru, da je
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knjigovodska vrednost nepremi~nine
vi{ja od po{tene tr`ne vrednosti)
V zgornjem primeru bi se osnovno
sredstvo preknji`ilo iz konta 021 na
konto 023 v breme in na podlagi cenitvenega poro~ila evidentiralo dogodek v
skladu z dolo~bo SRS 1.28. Navedeno
evidentiranje omogo~a bolj realno izkazovanje premo`enja, hkrati pa je povezano z dodatnimi stro{ki, saj je treba
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konec poslovnega leta ugotoviti
po{teno vrednost zgradbe s pomo~jo
cenitvenega poro~ila.
Pri obra~unu amortizacije je dru`ba
dol`na upo{tevati dolo~be SRS {t. 13
(od to~ke 16–18). Znesek obra~unane
amortizacije je v celoti vklju~en v
stro{ke in izkaz poslovnega izida, tudi
za tisti del, ki je obra~unan od prevrednotenega dela sredstva. Posledi~no je

dav~na osnova dodatno zmanj{ana `e
preko odhodkov iz poslovnega izida,
zato je treba stro{ek amortizacije za
dav~ne namene izvzeti iz odhodkov,
tako da se dav~na osnova za znesek
dela amortizacije pove~a v istem
dav~nem obdobju.

Vir: Ra~unovodski in dav~ni nasvet

Vlada izdala Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Vlada RS je na svoji 48. redni seji, ki je
potekala 30. julija 2015, izdala Uredbo
o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji.
Zakon o kmetijstvu dolo~a, da Vlada
RS predpi{e vrste dejavnosti, ki se
lahko opravljajo kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji, njihove zna~ilnosti,
obseg in podrobnej{e pogoje. Dopolnilne dejavnosti kmetijam omogo~ajo
bolj{o rabo proizvodnih zmogljivosti,
izkori{~enosti delovnih mo~i, izbolj{anje dohodkovnega polo`aja kmetij in
novih delovnih mest na pode`elju.

V Uredbi so dolo~ene oblike povezave med osnovno kmetijsko pridelavo in
dopolnilno dejavnostjo. Zahtevajo se
minimalni dele`i doma~ih pridelkov
ali izdelkov pri predelavi ali porabi v
turizmu na kmetiji. Potro{nikom se
omogo~a izbiro kmetijskih izdelkov, ki
so narejeni iz surovin s slovenskih
kmetij.
Dopolnilne dejavnosti opravlja ve~
kot 4.800 slovenskih kmetij, ki imajo
dovoljenja za opravljanje preko 15.000
vrst dopolnilnih dejavnosti (povpre~no
3,2 dejavnosti na kmetijo). Na kmetijah
se lahko opravljajo naslednje skupine
dopolnilnih dejavnosti:
• predelava primarnih kmetijskih
pridelkov;
• turizem na kmetiji;
• predelava gozdnih lesnih sortimentov;
• prodaja kmetijskih pridelkov in
izdelkov s kmetij;

• vzreja in predelava vodnih organizmov;
• dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami
oziroma izdelki;
• predelava rastlinskih odpadkov ter
proizvodnja in prodaja energije iz
obnovljivih virov;
• storitve s kmetijsko in gozdarsko
mehanizacijo in opremo ter ro~na
dela;
• svetovanje in usposabljanje v zvezi
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo;
• socialno-varstvene storitve.
Pomembne dopolnilne dejavnosti na
kmetijah predstavljajo predelava primarnih kmetijskih pridelkov (preko
3.500 dopolnilnih dejavnosti), v katero
spadajo peka kruha, predelava mleka,
mesa, sadja in podobno. Kmetije predelajo svoje pridelke, s ~imer lahko
dose`ejo dodano vrednost svojih pridelkov. Pri predelavi mora kmetija
zagotoviti vsaj 50 odstotkov lastnih pridelkov, za bolj{o izkori{~enost svojih
proizvodnih zmogljivosti, pa lahko
dokupijo do 50 odstotkov pridelkov z
drugih kmetij.
V okviru dopolnilnih dejavnosti so
pomembne dejavnosti, povezane s turizmom: turisti~na kmetija z nastanitvijo, izletni{ka kmetija, vinoto~, osmica
ter turizem na kmetiji, ki ni gostinska
dejavnost (preko 2.100 teh dejavnosti).
Za opravljanje dopolnilne dejavnosti
turizem na kmetiji mora kmetija zagotoviti najmanj 50 odstotkov vrednosti

lastnih pridelkov. Do 25 odstotkov
vrednosti ponudbe lahko kmetija zagotovi z dokupom z drugih slovenskih
kmetij, do 25 odstotkov vrednosti
ponudbe pa se lahko dokupi v prosti
prodaji. Za informiranost potro{nikov
mora biti na vidnem mestu ozna~eno
poreklo surovin.
Uredba prina{a pomembne administrativne poenostavitve za kmete.
Ukinja se vodenje posebnih evidenc za
opravljanje dopolnilnih dejavnosti.
Zahtevani dele`i surovin se bodo ugotavljali na podlagi prejetih ra~unov ali
z drugimi dokazili, ki vsebujejo potrebne podatke, ki jih kmetije `e vodijo na
podlagi drugih zahtev.
Novost v tej uredbi so dejavnosti s
podro~ja celodnevnega in dnevnega
varstva odraslih in starej{ih na kmetijah. Na kmetiji se bo izvajal le del
dejavnosti - prebivanje, hrana.
Zdravstvena oskrba pa se bo izvajala v
okviru javne mre`e. Starej{i s
pode`elja, kjer je slab{a pokritost javne
mre`e in so bolj navezani na doma~i
kraj, se bodo lahko odlo~ili za nastanitev na bli`nji kmetiji namesto v domu
za ostarele.
Dopolnilne dejavnosti na kmetiji
vklju~ujejo tudi dejavnosti, ki se tradicionalno opravljajo na kmetijah in se
prena{ajo iz roda v rod. S tem so se ta
znanja ohranila na kmetijah in prispevajo k bogatitvi ponudbe s slovenskega
pode`elja, saj so pridelki in izdelki
narejeni na tradicionalni na~in.

Kako lahko podjetnik legalno po{lje oglasno e-po{to
Kako lahko podjetnica Mojca legalno
po{lje oglasno e-po{to in kaj naj stori,
~e jo prijavijo zaradi »spama«?
Mojca je lastnica majhnega kozmeti~nega salona. Ker bi rada pridobila
nove stranke in pove~ala prihodke, se
je odlo~ila za bolj agresivno tr`enje svojih storitev prek elektronske po{te.
Kako lahko to naredi, ne da bi si na
vrata podjetja nakopala in{pekcijo?
Prvo in najpomembnej{e pravilo:
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podjetjem in zaposlenim v podjetjih
lahko prodajne e-maile na njihove
uradne naslove po{iljate brez ve~jih
posledic, fizi~nim osebam pa ne.
Fizi~na oseba mora po zakonu o elektronski komunikaciji sogla{ati oziroma
se sama naro~iti na prejemanje promocijskega gradiva. ^e tega ne stori in ji
vseeno po{ljete oglasno sporo~ilo, vas
lahko tr`ni in{pektorat oglobi.

Po{iljanje oglasov podjetjem dovoljeno, ampak...
Druga~na je zgodba pri po{iljanju
oglasne e-po{te na naslove podjetij oziroma zaposlenim osebam. Na tem
podro~ju obstaja pravna sivina.
Zakonodaja tega {e ne pokriva.
Medpodjetni{ko elektronsko ogla{evanje je dovoljeno, a bi morala na{a
podjetnica Mojca v e-po{ti na vidnem
mestu omogo~iti brezpla~no in prepro-
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sto odjavo od tovrstnega ogla{evanja to sicer velja za po{iljanje tako fizi~nim
kot pravnim osebam.
Kljub temu se zgodi, `e zaradi statisti~ne verjetnosti, da vas bo vsaj en prejemnik nekega dne prijavil kak{ni od in{pekcijskih slu`b. Do pred kratkim sta
tak{ne prijave obravnavali tr`na in{pekcija ter Agencija za komunikacijska omre`ja in storitve (AKOS). Po novi zakonodaji oziroma interpretaciji zakona pa tovrstne prijave obravnava samo {e AKOS.
Kaj storiti, ~e dobite prijavo
Najprej boste od AKOS prejeli vabilo,
v katerem vas pozivajo, da se o zadevi

izre~ete. V pozivu sta navedena tudi
prijavitelj in e-po{ta, ki jo je prejel od
vas. Odgovoriti morate v petih dneh.
Osnova za prijavo je prvi odstavek 158.
~lena zakona o elektronskih komunikacijah, ki pravi, da ne smete po{iljati
komercialnega
(tr`nega)
e-mail
sporo~ila brez predhodne odobritve
prejemnika.
Zato svetujejo, da najprej preverite epo{tnega prijavitelja. ^e je ta vezan na
podjetje, AKOS nima zakonske podlage, na temelju katere bi vas lahko preganjal, saj je e-po{ta podjetja oziroma e-
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po{ta osebe, ki pripada podjetju, javno
objavljen podatek.
Se pa zadeve lahko zapletejo, ~e vas
je prijavila oseba z denimo ra~unom
gmail. V tem primeru najprej preverite,
ali naslov pripada espeju ali d. o. o. ^e
je tako, potem ste na varni strani, ker epo{ta pripada podjetju. ^e pa elektronski naslov pripada fizi~ni osebi, se bo
treba malo potruditi in napisati res
dober odgovor in{pektoratu.

Avtor: Bla`ej Kupec

Okoljske dajatve za FTP
Zavezanec za pla~ilo okoljske dajatve
je oseba (pravna ali fizi~na), ki uporablja FTP.

Zavezanec sam obra~una in pla~a
okoljsko dajatev za FTP, kadar FTP sam
proizvede, pridobi iz druge dr`ave EU
ali jih sam uvozi iz tretjih dr`av. ^e
zavezanec za pla~ilo okoljske dajatve
zaradi uporabe FTP pridobi FTP od
pravne osebe ali od samostojnega podjetnika posameznika, ki na obmo~ju RS
opravlja dejavnost trgovine s FTP,
potem okoljsko dajatev zavezancu
obra~una in vpla~a v prora~un RS ta
oseba (prodajalec je pla~nik okoljske
dajatve).
Fluorirani toplogredni plin (FTP)
tetrafluoretan z oznako HFC-134a, s
potencialom globalnega segrevanja
1300 je zajet v prvem delu priloge I
Uredbe 842/2006/ES in zanj v skladu s
prvim odstavkom 19. ~lena Uredbe o
okoljski dajatvi za onesna`evanje zraka
z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni
list RS, {t. 47/13) nastane obveznost za

obra~un okoljske dajatve zaradi uporabe FTP, ko je FTP:
• proizveden v RS, pridobljen v drugi
dr`avi ~lanici EU ali uvo`en iz tretjih
dr`av, prvi~ dan v promet v RS ali
• v RS prvi~ uporabljen, ~e je oseba, ki
je FTP proizvedla, pridobila ali uvozila kon~ni uporabnik FTP.
Osnova za obra~unavanje okoljske
dajatve zaradi uporabe FTP je enota
obremenitve (EO), ki je enakovredna
obremenitvi 1 kg emisije CO2. Se{tevek
EO je enak odstotku zmno`ka mase
posameznega FTP in njegovega potenciala globalnega segrevanja, glede na
namen uporabe tega plina. Nameni
uporabe FTP, od katerih je odvisna
vi{ina okoljske dajatve, so naslednji:
polnjenje opreme, ki vsebuje FTP
pline, pri njeni proizvodnji ali proizvodnji izdelkov, ki to
opremo vsebujejo (5 % zmno`ka);
• polnjenje nepremi~ne opreme, ki vsebuje FTP pline, ob njeni prvi namestitvi (5 % zmno`ka);
• vzdr`evanje opreme, ki vsebuje FTP
(100 % zmno`ka).

Vi{ino zneska na EO dolo~i Vlada RS
s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu
RS. Sklep o dolo~itvi zneska na enoto
obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS {t. 96/14 in je za~el
veljati 6. januarja 2015 dolo~a, da je
znesek na enoto obremenitve okolja z
emisijo CO2 od dneva uveljavitve enak
0,01728 EUR. V skladu s tretjim odstavkom 19. ~lena uredbe o okoljski dajatvi
se pri obra~unu okoljske dajatve zaradi
uporabe FTP obra~unava petkrat
manj{a cena kot je znesek na EO, ki je
naveden v sklepu Vlade RS in se uporablja pri obra~unu okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva. Tako zna{a znesek na EO zaradi uporabe FTP do
nadaljnjega 0,01728 EUR : 5 (0,003456
EUR).
Iz navedenega sledi, da je potrebno
trenutno za kilogram FTP R-134a, ki se
uporabi za polnjenje klimatskih
naprav, ker gre v tem primeru za
vzdr`evanje opreme, ki vsebuje FTP,
pla~ati 4,4928 EUR okoljske dajatve.

Omejitev izvr{be - Zakon o izvr{bi in zavarovanju (ZIZ)
Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o izvr{bi in zavarovanju (ZIZK), ki je za~el veljati 4. 8. 2015, omejuje izvr{bo na 76 % bruto minimalne
pla~e. Ta trenutno zna{a 790,73 EUR,
kar pomeni, da mora dol`niku - fizi~ni
osebi pri izvr{bi na ra~unu ostati
600,95 evrov.
Omejitve izvr{be:
Na dol`nikove denarne prejemke, ki
se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, {tejejo za dohodek iz delovnega

razmerja, ter na od{kodnino iz naslova
izgube ali zmanj{anja delovne sposobnosti je mogo~e se~i:
1. za denarne terjatve, razen za terjatve, navedene v 2. to~ki tega odstavka,
do dveh tretjin prejemkov, na katere se
se`e z izvr{bo, vendar tako, da
dol`niku ostane najmanj znesek v
vi{ini 76 % minimalne pla~e, ~e
dol`nik pre`ivlja dru`inskega ~lana ali
drugo osebo, ki jo mora pre`ivljati po
zakonu, pa tudi znesek v vi{ini prejem-

ka, dolo~enega za osebo, ki jo pre`ivlja
dol`nik, po merilih, ki jih dolo~a
zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne
pomo~i;
2. za terjatve iz naslova zakonite
pre`ivnine in od{kodnine za izgubljeno
pre`ivnino zaradi smrti tistega, ki jo je
dajal, do dveh tretjin prejemkov, na
katere se se`e z izvr{bo, vendar tako, da
dol`niku ostane najmanj znesek v
vi{ini 50 % minimalne pla~e, ~e
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dol`nik pre`ivlja dru`inskega ~lana ali
drugo osebo, ki jo mora pre`ivljati po
zakonu, pa tudi znesek v vi{ini prejemka, dolo~enega za osebo, ki jo pre`ivlja
dol`nik, po merilih, ki jih dolo~a
zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne
pomo~i.
^e dol`nik, ki je podjetnik ali zasebnik, ne prejema nobenega od prejemkov iz prej{njega odstavka, mu mora pri
izvr{bi na denarna sredstva pri organizaciji za pla~ilni promet od skupne
vsote mese~nih prilivov ostati:
1. znesek najmanj v vi{ini 76 % minimalne pla~e, ~e dol`nik pre`ivlja
dru`inskega ~lana ali drugo osebo, ki jo
mora pre`ivljati po zakonu, pa tudi
znesek v vi{ini prejemka, dolo~enega
za osebo, ki jo pre`ivlja dol`nik, po
merilih, ki jih dolo~a zakon, ki ureja
socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomo~i;
2. za terjatve iz naslova zakonite
pre`ivnine in od{kodnine za izgubljeno
pre`ivnino zaradi smrti tistega, ki jo je
dajal, pa najmanj znesek v vi{ini 50 %
minimalne pla~e, ~e dol`nik pre`ivlja
dru`inskega ~lana ali drugo osebo, ki jo
mora pre`ivljati po zakonu, pa tudi
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znesek v vi{ini prejemka, dolo~enega
za osebo, ki jo pre`ivlja dol`nik, po
merilih, ki jih dolo~a zakon, ki ureja
socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomo~.
Na prejemke vojnih invalidov iz
naslova invalidnine, dodatka za posebno invalidnost in invalidskega dodatka ter na prejemke vojnih veteranov iz
naslova veteranskega dodatka je
mogo~e se~i z izvr{bo samo za terjatve
iz naslova zakonite pre`ivnine in
od{kodnine za izgubljeno pre`ivnino
zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, in
sicer do polovice teh prejemkov.
Na
prejemke
iz
pogodbe
o
dosmrtnem pre`ivljanju in dosmrtni
renti ter na prejemke iz pogodbe o
`ivljenjskem zavarovanju je mogo~e
se~i z izvr{bo le toliko, da dol`niku
ostane:
1. najmanj znesek v vi{ini 76 % minimalne pla~e, ~e dol`nik pre`ivlja
dru`inskega ~lana ali drugo osebo, ki jo
mora pre`ivljati po zakonu, pa tudi
znesek v vi{ini prejemka, dolo~enega
za osebo, ki jo pre`ivlja dol`nik, po
merilih, ki jih dolo~a zakon, ki ureja
socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomo~i;

2. za terjatve iz naslova zakonite
pre`ivnine in od{kodnine za izgubljeno
pre`ivnino zaradi smrti tistega, ki jo je
dajal, pa najmanj znesek v vi{ini 50 %
minimalne pla~e, ~e dol`nik pre`ivlja
dru`inskega ~lana ali drugo osebo, ki jo
mora pre`ivljati po zakonu, pa tudi
znesek v vi{ini prejemka, dolo~enega
za osebo, ki jo pre`ivlja dol`nik, po
merilih, ki jih dolo~a zakon, ki ureja
socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomo~i.
Upravi~enost do vi{je omejitve iz
naslova pre`ivljanja dru`inskega ~lana
ali druge osebe, ki jo je dol`an
pre`ivljati po zakonu, izkazuje dol`nik
z javno listino pri izvr{evalcu sklepa o
izvr{bi, kadar to ni mogo~e, pa pred
sodi{~em z zahtevo za odpravo nepravilnosti pri opravljanju izvr{be, ki je
prosta pla~ila sodne takse.
Na dol`nikove denarne prejemke se
lahko pose`e upo{tevaje omejitve za
teko~i mesec. ^e dol`nik v teko~em
mesecu prejme prejemke za ve~ preteklih mesecev, mora izvr{evalec sklepa
o izvr{bi upo{tevati omejitve za vsak
posamezen mesec.

IZOBRA@EVANJE

MRA ponovno ponuja prilo`nost za razvoj podjetni{kih idej
Mariborska

razvojna agencija je na
spletni strani www.mra.si objavila 4.
javni poziv za vklju~itev v program
PVSP za problemsko obmo~je, ki je
namenjen spodbujanju podjetni{tva
med brezposelnimi osebami.

Med prijavljenimi kandidati bo
izbranih 10 udele`encev, ki bodo dobili prilo`nost, da s strokovno pomo~jo
zaposlenih na MRA in zunanjih ekspertov razvijejo lastno podjetni{ko idejo v
delujo~e podjetje. Cilj programa je, da
udele`enci v enem letu po zaklju~ku
usposabljanja ustanovijo lastno podjetje, se samozaposlijo ali zaposlijo pri
drugem delodajalcu.
Program udele`encem ponuja
• redno zaposlitev za dolo~en ~as 4.
mesecev;
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• pomo~ in podporo izku{enih mentorjev;
• strokovna skupinska in individualna usposabljanja;
• delo v urejenem in kreativnem okolju;
• nova poznanstva, ideje in partnerstva;
• edinstveno izku{njo, ki bo vplivala
na njihov osebni in podjetni{ki razvoj.
Prijavijo se lahko brezposelne osebe s
stalnim prebivali{~em v eni izmed
ob~in problemskega obmo~ja (Mestna
ob~ina Maribor, ob~ine Ru{e, Pesnica,
Kungota, Ho~e-Slivnica ter Selnica ob
Dravi), ne glede na starost in stopnjo
izobrazbe.

Rok za prijavo je 10. 9. 2015.

Rezultati prej{njih skupin ka`ejo, da
je program zelo uspe{en, saj v
povpre~ju polovica udele`encev po
zaklju~ku ustanovi lastno podjetje, preostali udele`enci pa se s pomo~jo programa la`je zaposlijo pri drugih delodajalcih.

Ve~ informacij
Dijana Bestijani}, (02) 333 13 19
pvsp@mra.si
Informativna dneva: 20. 8. 2015 in 2.
9. 2015 ob 10.00 v prostorih MRA.
Program se izvaja v okviru Programa
spodbujanja konkuren~nosti Maribora s
{ir{o okolico v obdobju 2013 – 2018,
Instrument 3: Spodbujanje podjetni{ke
dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest, ki ga financira Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo.

Informator Obmo~ne obrtno-podjetni{ke zbornice Maribor
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Javni razpis za {tipendiranje nadarjenih dijakov in
{tudentov Mestne ob~ine Maribor za {olsko oziroma
{tudijsko leto 2015/2016
Obve{~amo vas, da je objavljen Javni
razpis za {tipendiranje nadarjenih
dijakov in {tudentov Mestne ob~ine
Maribor za {olsko oziroma {tudijsko
leto 2015/2016.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne ob~ine

Maribor, na povezavi http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=11048 ali na
sede`u Mestne ob~ine Maribor, Ulica
heroja Staneta 1, Maribor, v sobi
14/pritli~je, v poslovnem ~asu. Razpis
je za dijake odprt do 15.9.2015, za
{tudente pa do 15.10.2015.

Predmet javnega razpisa je {tipendiranje nadarjenih dijakov in {tudentov s
stalnim prebivali{~em v Mestni ob~ini
Maribor v {olskem letu 2015/2016, ki
traja od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 oziroma {tudijskem letu 2015/2016, ki traja
od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016.

Javni razpis za {tipendiranje dijakov srednjega
poklicnega izobra`evanja Mestne ob~ine Maribor
za {olsko leto 2015/2016
Obve{~amo vas, da je objavljen Javni
razpis za {tipendiranje dijakov srednjega poklicnega izobra`evanja Mestne
ob~ine Maribor za {olsko leto 2015/2016.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne ob~ine

Maribor, na povezavi http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=11047 ali na
sede`u Mestne ob~ine Maribor, Ulica
heroja Staneta 1, Maribor, v sobi
14/pritli~je, v poslovnem ~asu. Razpis
je odprt do 15. 9. 2015.

Predmet javnega razpisa je {tipendiranje dijakov srednjega poklicnega
izobra`evanja s stalnim prebivali{~em
v Mestni ob~ini Maribor v {olskem letu
2015/2016, ki traja od 1. 9. 2015 do 31.
8. 2016.

[tipendije za deficitarne poklice
za {olsko leto 2015/2016 (194. JR)
[tipendije

za deficitarne poklice so
namenjene dijakom, ki se izobra`ujejo
za poklice, ki so v Politiki {tipendiranja opredeljeni kot deficitarni, torej
kot poklici, za katere je na trgu dela
zaznati razkorak med ponudbo in povpra{evanjem.
Polni naziv razpisa: Javni razpis za
dodelitev {tipendij za deficitarne poklice za {olsko leto 2015/2016 (194. javni
razpis)
Objava razpisa: 22. 7. 2015 na spletni
strani sklada in portalu e-Uprava
Rok prijave: od 24. 8. 2015 do porabe
sredstev oz. najdlje do vklju~no 30. 10.
2015

Vrednost razpisa: 1.200.000,00 evrov
Predmet razpisa: Predmet javnega
razpisa je {tipendiranje izobra`evanja
na ravneh izobra`evanja in podro~jih,
opredeljenih v Politiki {tipendiranja,
od {olskega leta 2015/2016 do
zaklju~ka izobra`evalnega programa.
Vi{ina {tipendije: Mese~na vi{ina
{tipendije zna{a 100,00 evrov.
Dostopnost vloge: Vloga bo na spletni strani sklada objavljena 24. 8. 2015
ob 9:00 uri. Od tega dne dalje lahko
vlogo prevzamete tudi osebno na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije
za razvoj kadrov in {tipendije,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vsak dan
v poslovnem ~asu.

Na~in oddaje vlog: Vloge se po{ljejo
po po{ti ali vlo`ijo osebno na naslov
Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in {tipendije, Dunajska
22, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 194.
javni razpis«.
Izbirni postopek: Vlagatelji, katerih
vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega
razpisa, bodo za {tipendiranje izbrani
po vrstnem redu prispelih popolnih
vlog, glede na datum in uro vlo`itve
posamezne popolne vloge, do porabe
sredstev.

Dodatne informacije
E-po{ta: deficitarne@sklad-kadri.si
Tel.: 01 434 58 97 in 01 434 10 83

WWW.PONUDBA-OBRTI.COM/MARIBOR
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ZAPOSLOVANJE

Informator Obmo~ne obrtno-podjetni{ke zbornice Maribor

Zaposlujete delavce v elektro dejavnosti?
Za vas dne 3. 9. 2015 ob 9.00 uri v prostorih Kariernega sredi{~a Zavoda RS
za zaposlovanje, Gregor~i~eva 15, Maribor, organiziramo Mini zaposlitveni
sejem za poklice v elektro dejavnosti
Na sejmu boste delodajalci predstavili aktualna prosta delovna mesta
v va{ih podjetjih ter opravili razgovore
z zainteresiranimi brezposelnimi osebami.

Za ve~ informacij oziroma prijavo na
dogodek pokli~ite svetovalko Mileno
Bertole na tel.{t. 02 235 76 71 ali posredujte sporo~ilo na elektronski naslov
milena.bertole@ess.gov.si
Vse zainteresirane delodajalce vabimo, da se na dogodek prijavijo najkasneje do torka, 1. 9. 2015
Pisarna za delodajalce
Urada za delo Maribor

IZOBRA@EVANJE
Vabilo

Pedago{ko - andrago{ki seminar
Vabljeni
• kandidati, ki se pripravljajo na IV.
pedago{ko-andrago{ki del mojstrskega izpita,
• kandidati za mentorje dijakom,
• vsi posamezniki, ki `elijo pridobiti
~im ve~ znanj za uspe{no komuniciranje, motiviranje in usposabljanje tako zaposlenih, dijakov, kot
bodo~ih kadrov.
Obveznosti udele`encev za mentorje
dijakom
Za mentorje dijakom je udele`ba na
seminarju obvezna, prav tako tudi izdelava seminarske naloge (navodila za

1. dan
(ponedeljek)
14.9.2015

izdelavo naloge udele`enec prejme na
seminarju).
Za kandidate, ki so v postopku pridobitve mojstrskega naziva, je opravljanje
izpita obvezno. Izpit pa lahko opravljajo tudi osebe, ki sicer niso v postopku
pridobitve mojstrskega naziva. Tak{nim osebam se v primeru, da se kasneje prijavijo k mojstrskemu izpitu (ob
izpolnjevanju pogojev za pristop k mojstrskemu izpitu), prizna ta del kot `e
uspe{no opravljeni del mojstrskega
izpita. Osebe, ki na tej podlagi uspe{no
opravijo izpit, prejmejo potrdilo
Izobra`evalnega centra OZS o opravlje-

nem izpitu. Pedago{ko-andrago{ki izpit
se izvaja v prostorih Obrtno-podjetni{ke zbornice Slovenije, Celov{ka 71 v
Ljubljani, dvodnevni seminar pa na
sede`u Obmo~ne obrtno-podjetni{ke
zbornice Maribor, Titova cesta 63 v
Mariboru (pri TC BAUMAX). Pisni
izpit se izvaja v trajanju 135 minut,
pedago{ki nastop pa v trajanju do 45
minut.
Novost pri izvedbi seminarja je
mo`nost, ki jo imajo vsi udele`enci,
da na koncu preverijo osvojeno znanje pred nacionalno imenovano izpitno komisijo.

• Psiholo{ke osnove u~enja
• Osnove pedagogike,
didaktike, zakonodaja in
izobra`evalni sistem
• Izvajanje prakti~nega
usposabljanja

4 pedago{ke ure

od 11.00 do 14.00

4 pedago{ke ure

od 14.30 do 17.30

16 pedago{kih ur

• Individualno delo na daljavo
Izdelava u~ne priprave za prakti~no usposabljanje;
Re{evanje nalog razpisanih v e-gradivu;
Komunikacija z mentorjem preko e-po{te, sodelovanje na forumih

Skupaj: 8 pedago{kih ur
2. in 3. dan
15. in 16.9.2015

4. dan
(~etrtek)
17.9.2015

8 pedago{kih ur

* Odmor po dogovoru s predavateljem
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od 11.00 do 17.30

• Predstavitev u~nih priprav
• Demonstracija prakti~nega
nastopa po izbrani metodi
• Vrednotenje prakti~nega usposabljanja
• Ponavljanje in utrjevanje predelane snovi po
preglednih testih

Informator Obmo~ne obrtno-podjetni{ke zbornice Maribor

SEKCIJE

Termini seminarja za leto 2015 na
lokaciji OOZ Maribor:
14. in 17. september 2015 (1. in 4. dan)
2. in 3. dan – delo na domu (na daljavo)

kov, ki vplivajo na razvoj osebnosti,
motivacijo in ustvarjalnost. Nadalje
seminar obsega podro~ja poznavanja
osnovnih u~nih metod, oblik in u~nih
delovnih sredstev, za zavedanje pomena in poznavanje na~rtovanja, organiziranja in spremljanja izobra`evanja.
Vsebinska podro~ja so:
• psiholo{ke osnove u~enja,
• na~rtovanje in izvajanje u~nega
procesa,
• metodika prakti~nega izobra`evanja,
• spremljanje in preverjanje u~nih
rezultatov.

Vsebinska podro~ja
Vsebinsko je seminar pripravljen na
podlagi izpitnega kataloga za IV. pedago{ko-andrago{ki del mojstrskih, delovodskih in poslovodskih izpitov, ki
obsegajo ciljno opredeljene vsebine in
ga je sprejel Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobra`evanje.
Seminar obsega vsebinska podro~ja, ki
so pomembna za razumevanje dejavni-

Kotizacija za udele`bo na seminarju in
cena izpita
Za ~lane OZS in njihove zaposlene,
~e jih napoti delodajalec, zna{a kotizacija za udele`bo na seminarju 216 EUR
(z DDV) za vse ostale kandidate velja
redna cena 246 EUR (z DDV)
Kotizacijo za udele`bo na seminarju
predhodno naka`ete na ra~un {t.:
02013-0253606416, sklic 00 200 031.

Trajanje seminarja:
• 32 pedago{kih ur; 16 ur v obliki
delavnic pod vodstvom predavateljev
• 16 ur individualno delo na daljavo ob
uporabi e-gradiv
Kraj in termin izvedbe seminarja
Pedago{ko-andrago{ki seminar je
organiziran v prostorih Obmo~ne
obrtno-podjetni{ke zbornice Maribor.

Splo{ni pogoji prijave in odjave
Prijavo na seminar nam lahko najhitreje po{ljete po e-po{ti:
suzana.kljun@ozs.si ali na naslov:
Obrtno-podjetni{ka zbornica Slovenije, Celov{ka 71, 1000 Ljubljana.
Prijave sprejemamo do zasedbe prostih
mest. Na podlagi prejete prijavnice in
kopije potrdila o pla~ilu vam bomo
posredovali urnik seminarja.
Skrajni rok za morebitno odjavo je 3
dni pred pri~etkom seminarja. ^e se
odjavite 2 dni pred seminarjem, vam
zara~unamo administrativne stro{ke v
vi{ini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnej{i odjavi kotizacije ne vra~amo.
Veljajo le pisne odjave!

Informacije in dodatna pojasnila
Za vsa dodatna pojasnila oziroma
informacije pokli~ite IC OZS: Suzana
Kljun, telefon: +386 1 583 05 74 ter enaslov suzana.kljun@ozs.si .

✃

Prijavnica
Pedago{ko - andrago{ki seminar
Termin izvedbe: 14. in 17. september 2015, OOZ MARIBOR, Titova c. 63 v Mariboru
Priimek in ime udele`enca:
Naslov:
Ustrezno obkro`ite:

Telefon (GSM):
nosilec dejavnosti

/

E – naslov:

zaposlen

Identifikacijska {tevilka kartice Obrtnik

Prijavljam se na (ustrezno ozna~ite):
 Pedago{ko-andrago{ki seminar v terminu: 14. – 17.9.2015; OOZ Maribor



Pedago{ko-andrago{ki izpit*

*Prijavo za pedago{ko-andrago{ki izpit ozna~ijo udele`enci, ki `elijo opravljati ta izpit in niso prijavljeni k mojstrskemu
izpitu.
To~en naziv pla~nika oz. naslovnika za izstavitev ra~una:
Naslov pla~nika:
Zavezanec za DDV:

Telefon (GSM):
DA

/

E – naslov:

NE (obkro`ite)

ID {t. za DDV: SI
Datum:

@ig in podpis:

S podpisom potrjujem vpis na seznam udele`encev seminarja in jam~im za to~nost navedenih podatkov.
Prijavo na seminar po{ljite po po{ti, najkasneje 5 delovnih dni pred pri~etkom izbranega termina seminarja. V primeru
nezadostnega {tevila prijav, si pridr`ujemo pravico odpovedi seminarja oz. spremembe termina in kraja seminarja.
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SEKCIJE

Informator Obmo~ne obrtno-podjetni{ke zbornice Maribor

Sekcija kozmetikov vabi na regijski posvet oz. delavnico – 26. september 2015 –
v prostorih OOZ Maribor

U~inkovita komunikacija in nega diabeti~nega stopala
Sekcija kozmetikov pri Obrtno-podjetni{ki zbornici Slovenije si je v svojem
programu dela za 2015 zadala, da bo
pripravila strokovne regijske posvete
na {tirih razli~nih krajih Slovenije in
sicer s podro~ja u~inkovite komunikacije in nega diabeti~nega stopala.
Za mariborsko podro~je bo posvet
potekal v soboto, 26. septembra 2015.
Posvet bo potekal v okviru delavnice
(30 slu{ateljic), teme pa bosta predstavili Klara Ramov{ ter Mira Slak. Ob
udele`bi 30 slu{ateljic je cena na
udele`enko pribli`no 48,00 EUR.

Cilji u~ne delavnice
U~inkovito komuniciranje:
• prepoznati pomen u~inkovitega
sporazumevanja,
• ozavestiti, da je prav dobra komu-
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nikacija danes konkuren~na prednost,
spoznati, da ves ~as delujemo na vseh
treh ravneh: ljudje nas gledajo, nas
poslu{ajo in nas ~utijo, do`ivljajo.
Klara Ramov{ je profesorica andragogike, mojstrica poslovne komunikacije, SDI trenerka, izbrana izvajalka za
vse`ivljenjsko karierno orientacijo, ki
ima izjemno bogate izku{nje z vodenjem u~nih delavnic. Pripravila bo
delavnico na temo u~inkovita komunikacija, va{a konkuren~na prednost.
Druga predavateljica pa bo Mira
Slak, medicinska sestra, ki je `e od leta
1991 zaposlena v ambulanti za diabeti~no nogo UKC Ljubljana. Na King’s
College Hospital v Londonu je opravila
za~etno izobra`evanje o diabeti~ni
nogi. Pomemben je njen prispevek pri
izobra`evanju zdravstvenih delavcev,

dejavno je sodelovala pri izvedbi vseh
dosedanjih te~ajev oskrbe diabeti~nega
stopala, v izobra`evalni proces pa je
vseskozi vklju~ena tudi ob rednem
delu v ambulanti. Mira Slak bo tako
izvedla delavnico na temo Nega diabeti~ne noge:
Teoreti~ni uvod
• Kaj je diabeti~na noga
• Zdravljenje diabeti~ne noge
Prakti~ni del
• Parametri in kriterij pregleda
• Pregledovanje nog v pari
• Vrednotenje.
• Primeri iz prakse
Va{ interes, oziroma prijavo po{ljite
na vika.vodusek@ozs.si . Za ve~ informacij pa pi{ite na mateja.loparnik@ozs.si
Vljudno vabljeni!

Informator Obmo~ne obrtno-podjetni{ke zbornice Maribor
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✃

Prijavnica za delno redno usposabljanje
voznikov potnikov ali/in blaga
Kraj usposabljanja: OOZ Maribor, Titova cesta. 63, Maribor
Usposabljanje za leto: 2015
Termin izvedbe usposabljanja: sobota, 17.10.2015 ob 7. uri
Kandidat
Ime in priimek:
Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Dr`avljanstvo:

EM[O:
Naslov za prejem potrdila/spri~evala:
Kontaktna {tevilka:

Voznik za kategorijo (obkro`ite):

Elektronska po{ta:
(za po{iljanje vabil na usposabljanje)
C

/

D

Veljavnost kode 95 v vozni{kem dovoljenju:
*Kopija vozni[kega dovoljenja: v kolikor se usposabljanja v sklopu zborni~nega sistema udele`ujete prvi~ ALI ste zamenjali vozni{ko (podalj{ali kodo 95) in je {e niste posredovali

Pla~nik (ozna~ite)

 samopla~nik (fizi~na oseba)
 podjetje:

dav~na {t. podjetja:

Izjava
Podpisani/a sogla{am, da se navedeni podatki na prijavnici uporabljajo za zahteve evidenc in registrov na podro~ju poklicnih kvalifikacij in zaposlovanja ter za obve{~anje o usposabljanjih (Zakon o varstvu osebnih podatkov: Uradni list RS, {t.
86/04).

Kraj, datum

Podpis kandidata

Cena in prijava:

Splo{ni pogoji

Povra~ilo stro{kov

Kotizacija za ~lane OZS in pri njih
zaposlene voznike zna{a 35,00 EUR,
za ostale pa 50,00 EUR po osebi (DDV
je vklju~en).
Znesek kotizacije naka`ite na TRR:
025280260623090 pri NLB.
Prijavnico in dokazilo o pla~ilu kotizacije nam pred izobra`evanjem
po{ljite:
• po faksu: 02/30 00 491 ali
• po po{ti: Obmo~na obrtno-podjetni{ka zbornica Maribor,
Titova c. 63, 2000 Maribor ali
• na e-naslov: boris.licen@ozs.si

U~na delavnica bo izvedena ob prijavi
najmanj 35 udele`encev. Znesek
vpla~ane kotizacije vrnemo v primeru,
da se pisno odjavite vsaj 5 dni pred
izvedbo delavnice! Kotizacijo povrnemo tudi v primeru, da razpisane u~ne
delavnice ne izvedemo, o ~emer vas
bomo pravo~asno obvestili, zato vas
prosimo, da navedete elektronski
naslov, kamor lahko sporo~imo morebitne spremembe oziroma odpoved
seminarja.

Sklad za izobra`evanje Maribor svojim ~lanom povrne neto stro{ke usposabljanja v skladu z veljavnim pravilnikom sklada. Dodatne informacije
dobite na naslovu:
Sklad za izobra`evanje Maribor
Titova cesta 63, 2000 Maribor
T: 02 66 28 002 in 041 654 153
E: sklad@siol.net
I: www.sidsp-mb.si
OOZ Maribor, Sekcija za promet
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Sekcija kovinarjev OOZ Maribor vas vabi na ogled sejma

Plovdiv - BOLGARIJA
»MACHINE BUILDING 2015«, 1.- 4. oktober 2015
Bolgarija, de`ela v osr~ju Balkanskega
polotoka se pona{a s svojo dolgo tradicijo in bogato kulturno dedi{~ino.
Raznolikost pokrajine, veli~astne planine, ro`ne doline, pe{~ene obale in
starodavna mesta simbolizirajo Bolgarijo na prav poseben na~in. Plovdiv, po
velikosti drugo najve~je bolgarsko
mesto, je industrijsko in sejemsko
sredi{~e. Razstavi{~e Inter Expo
Center v Plovdivu je najve~je v jugovzhodni Evropi. V ~asu od 28. septembra
do 3. oktobra 2015 gosti mednarodni
sejem strojegradnje »Machine Building
2015«, ki predstavlja najnovej{o tehnologijo v strojni{tvu in metalurgiji, avtomobilski in`eniring, transport, informacijsko tehnologijo, sisteme programske opreme, elektronike, elektrotehnike, procesne tehnike, kemije,
okoljskega in`eniringa in {e veliko
ve~. Sejem je prava prilo`nost za
poslovne odlo~itve.

Program strokovnega potovanja na
sejem «MACHINE BUILDING 2015« V
Bolgarski Plovdiv
1.dan: ~etrtek, 1.10.2015
Maribor – Ljubljana – Plovdiv
(no~na vo`nja)
Odhod avtobusa ob 18.00 uri izpred
Doma obrtnikov Maribor, Titova cesta
63. No~na vo`nja s kraj{imi postanki na
relaciji Zagreb–Beograd–Ni{–Plovdiv.
2.dan: petek, 2. 10. 2015
Plovdiv – Sofija
Jutranji prihod v Plovdiv, danes eno
najslikovitej{ih in najmodernej{ih bolgarskih mest, neko~ pa glavno mesto
Trakije v rimskem cesarstvu in ponos
Filipa II. Makedonskega. Dopoldanski
ogled sejma »Machine Building 2015«.
Sledi sre~anje s predstavniki kovinarjev iz Plovdiva, kosilo v tradicionalni
bolgarski restavraciji ter zunanji ogled
znamenitosti mesta: ostanki rimskega
amfiteatra, cerkev Sv. Konstantina,
velika mo{eja D`umaja, slavolok
zmage, Filipov spomenik, Etnografski
muzej, kompleks poslopij Nacionalne-

ga preporoda. Vo`nja proti Sofiji.
Nastanitev v hotelu, ve~erja in no~itev.
3.dan: sobota, 3.10. 2015
Sofija – ogled mesta – vo`nja proti
Sloveniji
Po zajtrku v hotelu ogled znamenitosti bolgarske prestolnice: katedrala
Aleksandra Nevskega z znamenitimi
ikonami, Sv. Sofija, Ruska cerkev,
rotunda Sv. Jurija, predsedni{ka pala~a,
spomenik ruskim vojakom, spomenik
Vasilija Levskega, univerza, gledali{~e,
knji`nica. ^e bo ~as dopu{~al {e vo`nja
do kraja Dragalevtsi in ogled pravoslavnega samostana, pomembnega kulturnega in izobra`evalnega sredi{~a 15. in
16. stoletja in zbirali{~a bolgarskih
narodnih buditeljev. [e kosilo, nato pa
vo`nja proti Srbiji, Hrva{ki in
Sloveniji. Povratek v Maribor v nedeljo,
4.10.2015 predvidoma v jutranjih urah.

Organizacija potovanja in prijava:
VIATOURS,
Vlasta Barl s.p.,
Engelsova 6, 2000 Maribor,
mobitel: 041 792 097,
info@viatours.si, www.viatours.si.
Splo{ni pogoji so sestavni del programa in so na voljo v poslovalnici ali na
spletni strani www.viatours.si.
Za potovanje potrebujete veljavni
osebni dokument!

Cena:
168,00 EUR
(pri vsaj 45 potnikih na avtobusu)
193,00 EUR
(pri vsaj 35 potnikih na avtobusu)
238,00 EUR
(pri vsaj 25 potnikih na avtobusu)
V ceno je vklju~eno:
• prevoz s turisti~nim avtobusom (dva
voznika, cestnina z DDV po Sloveniji,
cestnine na Hrva{kem in v Srbiji,
vinjeta v Bolgariji, dodatni bolgarski
voznik v Plovdivu, parkirnine)
• srbski davek
• vstopnica na sejem - »Machine
Building« 2015« v Plovdivu
• kosilo v Plovdivu
• polpenzion v hotelu*** v Sofiji v
dvoposteljnih sobah (ve~erja, samopostre`ni zajtrk)
• kosilo v Sofiji
• turisti~no vodenje/spremljanje in
stro{ki organizacije potovanja.
Dopla~ila ob prijavi po `elji:
• riziko odpovedi 15,00 EUR
• enoposteljna soba 12,00 EUR
• ogled samostana Dragalevtsi (vodniku na poti)
Rok prijave:
do 4. septembra 2015.

POI{~ITE OBMO~NO
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Pla~ilni pogoji:
po dogovoru mo`nost pla~ila na 2
obroka. Pla~ilo 1. obroka, 60,00 EUR ob
prijavi, pla~ilo 2. obroka vsaj osem dni
pred odhodom.

OBRTNO-PODJETNI{KO ZBORNICO

MARIBOR
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Avtosalon IAA V Frankfurtu in ~udovita dolina Rena
Strokovno potovanje v Frankfurt - avtosalon IAA 2015
Od 24 do 27. septembra 2015

Vabljeni na 66. Mednarodni avtosalon
IAA, ki poteka v Frankfurtu na Majni
od 17. do 27. septembra 2015. Spoznajte najnovej{e trende v svetovni
avtomobilski proizvodnji in tehnolo{ke vrhunce leta 2015 - avtomobilskih
presti`, o katerem ve~ina lahko le
sanja! Okoli 1000 razstavljavcev iz 40
dr`av predstavlja svoje novosti in svetovne premiere avtomobilov. Leto{nji
slogan avtosalona je “Mobilnost povezuje” in nakazuje na pove~an trend
avtomatizirane vo`nje in elektri~ne
mobilnosti, ki je rde~a nit razstave. Na
poti proti Frankfurtu pa spoznajte {e
enega najlep{ih predelov Nem~ije nostalgi~no de`elo ob Renu. Ta 1320
km dolga reka, ki izvira v [vici in te~e
proti severu skozi {est dr`av, je tesno
povezana z zgodovino in legendami.
Stoletja je inspirirala {tevilne pisce,
umetnike in skladatelje.
1. dan: ~etrtek, 24. 9. 2015
Maribor – Avstrija – Nem~ija
Odhod avtobusa ob 20.00 uri izpred
Doma obrtnikov Maribor, Titova cesta
63. No~na vo`nja s kraj{imi postanki
na relaciji Graz–Passau–Frankfurt–
Rüdesheim na Renu.
2. dan: petek, 25. 9. 2015
Rüdesheim – dolina reke Ren –
Koblenz
Dolina reke Ren se pravzaprav za~enja pri Wiesbadnu v Zvezni dr`avi
Hessen, mi pa vo`njo nadaljujemo po
pokrajini Rheingau, ki slovi po
pene~em vinu in 1200 letni vinski tradiciji. Prvi postanek za oglede naredi-

mo v Rüdesheimu, enem najlep{ih krajev ob Renu. Po `elji se s kabinsko
`i~nico zapeljemo na hrib nad mestecem, kjer stoji mogo~en kip Germanija,
ki spominja na zdru`itev Nem~ije v 19.
stoletju. Od tam se odpira lep panoramski pogled na mestece in reko Ren.
Sprehodimo se po starem mestnem
jedru Rüdesheima: ulica Drosselgasse z
vinskimi kletmi in starimi gostilnicami,
Orlov stolp, `upnijska cerkev, Brömser
Hof, nato pa po `elji v eni od vinskih
kleti pokusimo priznana renska vina.
Vkrcamo se na ladjo, ki nas popelje na
panoramsko vo`njo po slikoviti dolini
reke Ren. Med vo`njo opazujemo ljubka obre`na mesteca, {tevilne dvorce,
gri~e porastle z vinogradi ter slovito
pe~ino Loreley, kjer je po legendi s
pe~ine svetlolasa lepotica Loreley s
svojim ~udovitim petjem zapeljevala
mornarje v nesre~o. Po nekaj urni
vo`nji se pripeljemo v Koblenz, kjer se
izkrcamo. Starodavno mesto na soto~ju
rek Mozele in Rena je bilo neko~ rimsko naselje, nato pa ena od prestolnic
frankovskih vladarjev. Ime so mu dali
vitezi Nem{kega reda. Gozdnati hribi z
vinogradi zaokro`ujejo kuliso mesta, o
njegovi 2000 letni zgodovini pa
pri~ujejo {tevilni kulturni spomeniki.
Zapeljemo se na mogo~no trdnjavo
Ehrenbreitstein, drugo po velikosti
ohranjeno utrdbo v Evropi, od koder se
odpira lep razgled na mesto in panoramo dolin Rena in Mozele.
Sprehodimo se po starem mestnem
jedru, mimo romanske bazilike Sv.
Kastorja, mestne hi{e z vodnjakom
Schängelbrunnen, stare trgovske hi{e,
do muzeja Romanticum, ki prikazuje
zanimivo zgodovino plovbe s parniki
po Renu. Morda {e kozarec renskega!
Nato pa vo`nja do hotela, namestitev,
ve~erja in no~itev.
3. dan: sobota, 26. 9. 2015
Koblenz – Frankfurt – Maribor
Po zajtrku v hotelu vo`nja na
sejmi{~e v Frankfurt in celodnevni
ogled 66. Mednarodnega avtosalona

IAA 2015. Najnovej{i svetovni primerki
avtomobilov, starodobna vozila, testne
vo`nje, eko-treningi, ultra-lahki avtomobilski kabli ter {tevilne druge novosti bodo zagotovo navdu{ili {tevilne
obiskovalce. Ob dogovorjeni uri odhod
s sejma in vo`nja proti Sloveniji.
Povratek v Maribor v nedeljo,
27.9.2015 predvidoma v zgodnjih jutranjih urah.
Cena:
190,00 EUR
(pri vsaj 45 potnikih na avtobusu)
212,00 EUR
(pri vsaj 35 potnikih na avtobusu)
252,00 EUR
(pri vsaj 25 potnikih na avtobusu)
V ceno je vklju~eno:
• prevoz s turisti~nim avtobusom (dva
voznika), cestnine in parkirnine
• nem{ki davek
• polpenzion v hotelu*** na podro~ju
Koblenza
• panoramska vo`nja z ladjo po Renu
• vstopnica za sejem - 66. Avtosalon v
Frankfurtu
osnovno nezgodno zavarovanje
turisti~no vodenje/spremljanje ter
stro{ki organizacije potovanja.
Dopla~ila ob prijavi po `elji:
• riziko odpovedi 15,00 EUR
• enoposteljna soba 20,00 EUR
• vo`nja s kabinsko `i~nico v
Rüdesheimu 6,00 EUR
• poku{nja vin od 6,00 do 8,00 EUR.
Rok prijave:
do 27. avgusta 2015.
Pla~ilni pogoji:
Po dogovoru mo`nost pla~ila na 2
obroka. Pla~ilo 1. obroka, 60,00 EUR ob
prijavi, pla~ilo 2. obroka vsaj osem dni
pred odhodom.
Organizacija potovanja in prijava:
VIATOURS, Vlasta Barl s.p.,
Engelsova 6, 2000 Maribor,
mobitel: 041 792 097,
info@viatours.si, www.viatours.si.
Splo{ni pogoji so sestavni del programa in so na voljo v poslovalnici ali na
spletni strani www.viatours.si.
Za potovanje potrebujete veljavni
osebni dokument!
Obvestilo: zaradi zasedenosti hotelskih kapacitet, si pridru`ujemo pravico
do spremembe namestitve v hotelu in
organizacijo ve~erje v restavraciji!
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