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PAMETNI TELEFONSamsung Galaxy Core

POTOVANJE V PARIZ za dva

ali

              ZADENI ZADENI                        

Z lepimi donosi poskrbite 
za lepo prihodnost! 

Sklad obrtnikov in podjetnikov (SOP) je najsta-
rejša slovenska ustanova z bogatimi izkušnjami na 
področju prostovoljnih pokojninskih in rentnih 
zavarovanj, zato ste lahko prepričani, da bomo za 
vas pripravili najboljše možno varčevalno zavarova-
nje po vaši meri. 
 Sami se odločate za stopnjo tveganja in obliku-
jete lastno premoženje na osebnem pokojninskem 
varčevalnem računu, iz katerega si boste lahko iz-
plačevali dodatno pokojnino. 
 Ne odlašajte predolgo – pokličite 01 300 36 21 
ali brezplačno modro številko 080 1956 zdaj.

Zadenite potovanje v Pariz (2x) ali pametni telefon (2x)!
Izpolnjen obrazec pošljite na SOP, Vošnjakova 6, 1000 Ljubljana s pripisom »za nagradno igro«.

Ime in priimek

Naslov

Poštna številka, kraj

Spol                     M                    Ž  Datum rojstva

Telefon    Elektronska pošta

Ali ste že pokojninsko zavarovani? DA, pri               NE

Ali se nameravate v bližnji prihodnosti pokojninsko zavarovati?                     DA                    NE

Ali želite, da vas kontaktira naš zastopnik?                     DA                    NE

Podpis

Član SOP                     DA                    NE

Pravila nagradne igre najdete na http://www.sop.si/

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih 
podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 67/07).
Organizator kot upravljavec bo osebne podatke, ki jih pridobi od udeležencev (naslov elektronske pošte, od izžrebancev pa tudi ime, 
priimek in naslov), uporabljal izključno za naslednje namene: izvedba nagradne igre v vseh vidikih, obveščanje nagrajencev o rezultatu 
žrebanja nagrajencev, pošiljanje nagrad, objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre, obveščanje o ponudbi in novostih SOP.
S tem, ko po pozivu organizatorja, izžrebanci organizatorju sporočijo svoje ime, priimek in naslov, izrecno dovoljujejo objavo svojega 

imena in priimka na spletnem mestu nagradne igre, naslov pa bo uporabljen le za pošiljanje 
nagrad.
Vsak sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da ta preneha uporabljati njegove 
osebne podatke. Če sodelujoči pred zaključkom nagradne igre zahteva blokiranje ali izbris 
osebnih podatkov, se s tem odpove sodelovanju v nagradni igri.

Sklenitev zavarovanja za sodelovanje 

v nagradni igri ni pogoj!

Nagradna igra traja 
od 20. 3. do 30. . 20 4!
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Cene vstopnic
Cena sejemske vstopnice za odrasle je 7 evrov, za upokojence 5,5 evra, za učence, dijake in 
študente 4,5 evra, predšolski otroci pa imajo prost vstop. 
Za družinsko vstopnico (do 2 odrasli osebi in do 5 otrok do 15. leta starosti) bo treba odšteti 
10 evrov, za skupine nad 20 oseb 5,5 evra na osebo, za najavljene skupine šolarjev in dijakov 
(nad 20 oseb) pa 3 evre na osebo. 
Posebna akcija – za prvi dan sejma je cena vstopnice za vse obiskovalce 2 evra! 

Cenejše vstopnice
Vsak dan po 16. uri bodo cene vstopnic nižje, in sicer 5 evrov za odrasle, 4 evre za upokojence, 
3 evre za učence, dijake in študente, družinsko vstopnico pa bo mogoče dobiti za 8 evrov. 

Odpiralni čas
Vsak dan od 10. do 14. septembra od 9.00 do 19.00
Zadnji dan sejma, ponedeljek, 15. 9., od 9.00 do 18.00

Parkiranje
Obiskovalci boste za parkiranje svojih avtov odšteli 3 evre, vsak dan po 16. uri pa bo 
parkiranje brezplačno. Parkirišča, na katera bodo usmerjale oznake in redarji, bodo 
organizirana v neposredni bližini sejmišča.
Ob koncu tedna (petek, sobota, nedelja), ko je pričakovati največji obisk, bo med 8.30 in 
19.15 obiskovalce sejma vozil brezplačni avtobus na neprekinjeni krožni vožnji na relaciji 
Dvorana Zlatorog – Mariborska cesta – Dečkova Inpos – Dvorana Zlatorog.

Praktične informacije 
za obiskovalce

Kolofon
Vsi na MOS je priloga revije Obrtnik in 
Podjetnik, namenjena je naročnikom
Izdala: Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije, Ljubljana, september 2014
Urednica: Eva Mihelič
Lektura: Grega Rihtar
Oblikovanje: Uvid, www.uvid.si
Fotografije: Nataša Müller in arhiv revije 
Obrtnik
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Kaj je natančnost, hitrost, zanesljivost?

    ®

Stäubli roboti zagotovilo za optimalne rešitve v vseh industrijskih panogah.

Kontaktni podatki: 
Brane Čenčič, 
Tel: 00386 4 511 73 55, 
E-mail: brane.cencic@domel.si, 
www.staubli.com
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Tudi letos bo OZS z njeno celovito ponudbo 
mogoče najti v dvorani L1, kjer se ji bodo 

pridružile tudi strokovne sekcije s člani, 
območne obrtno-podjetniške zbornice 
s člani ter domačimi in tujimi partnerji. 
Skupna razstavna površina letos presega 
1200 m2, s tem pa je obrtno-podjetniški 
zbornični sistem največji samostojni 
razstavljavec na 47. MOS.

Strokovne sekcije pri OZS
Letos bodo na sejmu svoje aktivnosti in 
ponudbo predstavili:
• Odbor za znanost in tehnologijo OZS 
(dvorana L1),
• Sekcija elektronikov in mehatronikov 
(dvorana L1),
• Sekcija gradbincev (dvorana L1),
• Sekcija inštalaterjev-energetikov 
(dvorana L1),
• Sekcija predelovalcev kož (dvorana L1),
• Sekcija tekstilcev (dvorana L1),
• Sekcija kovinarjev (dvorana C),
• Sekcija plastičarjev (dvorana C),
• Sekcija elektro dejavnosti (dvorana C),
• Sekcija za domačo in umetnostno obrt pri 
OZS (Hiša obrti pred dvorano A).

Območne obrtno-podjetniške 
zbornice
Skupaj s svojimi člani in partnerji se bodo 
javnosti predstavile:
• OOZ Metlika (dvorana L1),
• OOZ Črnomelj (dvorana L1),
• OOZ Grosuplje (dvorana L1),
• OOZ Murska Sobota (dvorana L1),

• OOZ Krško (dvorana L1),
• OOZ Kranj (dvorana I).
Posamezne OOZ bodo za obiskovalce 
pripravile tudi posebne dogodke. Tako 

se prijetno druženje obeta predvsem 
na dogodku, na katerem bo OOZ Krško 
predstavila poslovno sodelovanje z Obrtno 
zbornico Zagreb.

47. MOS 
Obrt in podjetnost na ogled javnosti
Od 10. do 15. septembra bo na celjskem sejmišču na ogled domača ponudba izdelkov in 
storitev, novosti in ugodnosti. Obiskovalci lahko pričakujejo pester razstavni program in 
bogat program obsejemskih dogodkov. Kot običajno bo tradicionalni Mednarodni sejem 
obrti in podjetnosti zaznamovala tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije s strokovnimi 
sekcijami, območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami in partnerji, ki skrbijo za razvoj in 
promocijo obrti in podjetništva doma in v tujini.

ROBUST d.o.o., Arja vas 104, 3301 Petrovče
T: 03 703 87 96, M: 051 317 141, E: info@robust.si, W: www.robust.si

UNIVERZALNI DROBILNIKI
lastnega razvoja in izdelave.
Obiščite nas na MOS-u 2014.

Člani OZS, priskrbite si brezplačno 

vstopnico za prvi dan sejma! Kako do 

nje, vam bodo povedali na vaši območni 

obrtno-podjetniški zbornici. 
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Ročnost obRestna meRa 

nad 3 do 12 mesecev NOM 3,80 %

nad 1 do 3 let 6 M Euribor + 3,50 %

nad 3 do 6 let 6 M Euribor + 3,70 %

nad 6 do 10 let 6 M Euribor + 3,95 %
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Domači in tuji partnerji OZS
OZS je k sodelovanju povabila tudi svoje 
poslovne partnerje, ki bodo predstavili 
svoje delovanje in različne projekte, njihovi 
predstavniki pa bodo na razpolago tudi za 
svetovanja. Sodelovali bodo:
• Sklad obrtnikov in podjetnikov,
• Finančna uprava RS,
• Slovenska gospodarska zveza v Celovcu.
• Slovenska gospodarska zveza iz Trsta,
• SID – Prva kreditna zavarovalnica, d. d.,
•  Združenje delodajalcev obrti in 

podjetnikov Slovenije,
•Zavod za izobraževanje delavcev.

Ulica Obrti prvič na MOS
Po nekaj uspešnih ponovitvah v Ljubljani 
bodo strokovne službe OZS priljubljeno Ulico 
obrti letos pripravile tudi na MOS. Na njej 
bo mogoče »v živo« videti devet obrtnih 
poklicev, organizirana pa bo po načelu »vse 
na enem mestu«, saj bodo obiskovalci hkrati 
lahko videli demonstracijo posameznih 
poklicev, seznanili se bodo z vključevanjem 
dijakov v proces praktičnega usposabljanja 
z delom in dobili informacije srednjih šol, 
Centra RS za poklicno izobraževanje ter 
strokovno podporo obrtno-podjetniškega 
zborničnega sistema.

Predstavitev kartice Mozaik 
podjetnih
Na razstavnem prostoru OZS bo v času 
sejma mogoče dobiti tudi vse informacije 
o Mozaiku podjetnih. Poleg tega pa 
bodo na sejmu prisotni tudi predstavniki 
treh pomembnejših partnerjev Mozaika 
podjetnih.

Priložnost za svetovanja
Obiskovalci bodo v času MOS na razstavnem 
prostoru OZS vsak dan od 10.00 do 16.00 
(razen v soboto in nedeljo) deležni 
brezplačnih podjetniških, pravnih in davčnih 
svetovanj ter svetovanj s področja carinskih 
postopkov. Svetovalci Svetovalnega centra 
OZS in strokovnjaki partnerskih institucij 
bodo obstoječim in prihodnjim članom 
zbornice pomagali pri reševanju njihovih 
težav.

Bogat program obsejemskih 
dogodkov
Poleg naštetega OZS pripravlja še 
mednarodno poslovno srečanje malih in 

SID - PRVA KREDITNA ZAVAROVALNICA d.d.
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

TERJATVE SO PREMOŽENJE. 
ZAVARUJTE JIH.

Zavarujemo terjatve

Brezplačno preverite
tri ključne kupce! 

Več informacij na 01 200 58 10
in na www.sid-pkz.si
SID - Prva kreditna zavarovalnica d.d., Ljubljana, je hčerinska družba SID banke

Več informacij na 01 200 58 10
in na www.sid-pkz.si

srednjih podjetij iz držav Evropske unije 
in Jugovzhodne Evrope, okroglo mizo na 
temo opravljanja dejavnosti upokojenih 
samostojnih podjetnikov, predstavitev 
novosti v predpisih Evropske unije na 
področju ozonu škodljivih snovi in 
fluoriranih toplogrednih plinov, predstavitev 
novosti s področja podjetniške zakonodaje 
in predstavitev poslovanja z Avstrijo, 
partnerji v projektu ProZDRAV pa pripravljajo 
delavnico o praktični uporabi spletnih orodij 
OiRA za izdelavo ocene tveganja delovnega 
mesta.

Sejemska priznanja
OZS, Celjski sejem in Mestna Občina Celje 
bodo razstavljavcem, ki bodo s svojo 
ponudbo in predstavitvijo najbolj navdušili, 
podelili sejemska priznanja, med drugimi 
tudi zlati, srebrni in bronasti ceh.

Eva Mihelič

PRODAJA OPREME IZ ZALOGE

ALEASING D.O.O., DUNAJSKA 167 
1000 LJUBLJANA, Kontakt:  
031 691 715, 05 393 42 06 ali  info@aleasing.si

Več informacij o stroju in celotno zalogo 
opreme, vozil in nepremičnin dobite na: 
www.aleasing.si  

NUDIMO UGODNE MOŽNOSTI FINANCIRANJA

Nerabljen stroj za plamensko rezanje pločevine  

ESAB SUPRAREX SXE-P2 4500

Skupaj s strojem, ki je bil izdelan leta 2011 in se ga upravlja preko nadzora Simens Vision 55 ter programskega sistema 
Columbus, se prodaja še delovna miza (obdelovalna dolžina 24 m) ter odsesovalni filter Kappa Mykron M 208.  

Stroj je demontiran in pripravljen na takojšen prevzem. Cena po dogovoru.

Abanka 175 x 115 sept 2014 KOR.indd   3 29.8.14   11:29
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Odbor za znanost in tehnologijo OZS, 
ki letos praznuje osem let uspešnega 

delovanja, pripravlja za obiskovalce 
letošnjega MOS-a pravo atrakcijo – 
predstavljen bo prvi slovenski satelit, ki so ga 
izdelali strokovnjaki z Univerze v Mariboru, v 
Zemljino krožnico pa bo izstreljen leta 2016.
Poleg tega pa Janez Škrlec, predsednik 
Odbora za znanost in tehnologijo OZS, 
napoveduje še predstavitev številnih 
sodobnih tehnologij in primerov 
dobrih praks sodelovanja med razvojno 
naravnanimi podjetji ter šolsko, akademsko 
in znanstveno sfero. Predstavljene 
bodo napredne tehnologije s področja 
mehatronike, elektronike, avtomatike, 
robotike, energetike, IKT – informacijsko-
komunikacijskih tehnologij, bionike, 
mikro- in nanotehnologije, 3D tehnologije 

V okviru projekta Evropska podjetniška 
mreža (EEN) bo OZS skupaj z 

mednarodnimi partnerji na MOS pripravila 
Mednarodno poslovno srečanje obrtnikov 
in podjetnikov iz Slovenije, držav Evropske 
unije in Jugovzhodne Evrope. Namenjeno bo 
predvsem podjetjem, ki delujejo na področju 
obnovljivih virov energije, gradbeništva, 
elektronike ter kovinske, lesne, plastične in 
elektro industrije.
Mednarodna poslovna srečanja 
obrtnikov in podjetnikov so pomemben 
del MOS, saj zbornica z njimi že deset 
let omogoča slovenskim podjetnikom 
povezovanje s tujimi kolegi. Zanimanje 
za internacionalizacijo je med obrtniki in 
podjetniki vsako leto večje. To se odraža tudi 
na številu sodelujočih podjetij, katerim so 
tovrstna srečanja vedno bolj zanimiva orodja 
za spoznavanje podjetij.
Lani so predstavniki 150 podjetij iz desetih 
držav Evropske unije, Jugovzhodne Evrope 
in Turčije opravili več kot 500 individualnih 
razgovorov. Na srečanju je bilo največ 
slovenskih podjetnikov in obrtnikov, sledili 
so jim kolegi iz Hrvaške in Srbije, sodelovali 
pa so še podjetniki iz Nemčije, Avstrije, 
Madžarske, Italije, Makedonije ter Bosne in 
Hercegovine.

E. M.

ter vesoljske tehnologije in tehnologije za 
vojaške aplikacije.
Odbor za znanost in tehnologijo OZS bo 
razstavni prostor delil s svojimi uglednimi 
partnerji: Institutom Jožef Stefan z različnimi 
odseki, Kemijskim inštitutom iz Ljubljane, 
FERI Univerze v Mariboru, Fakulteto za 
elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Univerzo 
v Novi Gorici, Univerzo v Mariboru, Centrom 
odličnosti Namaste (katerega članica je tudi 
OZS), Centrom odličnosti za nanoznanosti in 
nanotehnologijo – Nanocenter, VSŠ ŠC Ptuj, 
VSŠ ŠC Velenje, VSŠ ŠC Kranj, SERŠ iz Maribora 
ter inovativnimi ter razvojno naravnanimi 
podjetji: PS iz Logatca, Miel Elektronika iz 
Velenja, Makro Team iz Lenarta, SkyLabs iz 
Maribora, National Instruments Slovenija, 
INTRI iz Ljubljane in VICOM iz Maribora.

E. M.

Na ogled 
prvi slovenski satelit

Največje
v tem 
delu Evrope

Odbor za znanost in tehnologijo na sejmu MOS 2014 Poslovno srečanje

Mednarodno poslovno srečanje bo v 

četrtek, 11. 9. 2014, ob 10.45 uri v Modri 

dvorani v poslovni stavbi Celjskega 

sejmišča. 

Prodamo poslovne prostore v Mariboru, Ljubljani in Trzinu
Maribor - Tezno
Na frekventni lokaciji prodamo nedokončane poslovne prostore, zgrajene 
2008 do IV. gradbene faze. Dovoljene dejavnosti: trgovina, storitve, 
gostinstvo in podobno.
Poslovni prostor št. 1:  - 79,39 m2, cena: 95.000,00 EUR +22% DDV
Poslovni prostor št. 2:  - 65,65 m2, cena: 80.000,00 EUR +22% DDV
Poslovni prostor št. 3:  - 53,15 m2, cena: 70.000,00 EUR +22% DDV
Poslovni prostor št. 7B:  - 107,70 m2, cena: 85.000,00 EUR +22% DDV
11 garažnih mest,  Prvomajska cesta 28, v Mariboru -  15,75 m2 po ceni 5.000,00 EUR/ garažo + DDV.

Ljubljana -  Vič 
Poslovni prostor v visokem pritličju, zgrajeno 2008. Površina: 77,98 m2. Prostor vsebuje izdelano kopalnico.  
Lokacija je tik ob avtobusni postaji mestnega prometa. Prostor ni dokončan, zato se poljubno izdela do konca.   
Prostoru pripada eno parkirno mesto.  Cena: 84.000,00 EUR + 22 % DDV. 
Poslovni prostor v kleti, zgrajeno 2008. Površina: 64,17 m2. Prostor vsebuje izdelano stranišče in kopalnico.  
Lokacija je tik ob avtobusni postaji mestnega prometa. Možne dejavnosti so kozmetični saloni, zdravstvene storitve in 
podobno. Prostoru pripada eno parkirno mesto.  Cena je 80.000,00 EUR + 22 % DDV. 

Trzin
Poslovni prostori se nahajajo v pritličju in nadstropju. Zgrajeno 1998.  Površina 321,00 m2. V pritličju so prostori kurilnice, 
pomožni prostori, pisarna, razstavni prostor, skladišče z dvigalom. V nadstropju so pisarniški prostori, skladiščni prostor s 
tovornim dvigalom, čajna kuhinja in sanitarije. Cena: 297.000,00 EUR + DDV.

Predmetne nepremičnine bodo predmet javne dražbe, ki bo potekala dne 16.09.2014,  

celotna javna objava je dostopna na povezavi: http://www.abanka.si/odkup-terjatev/.

Več informacij po telefonu 01 /307 86 05 ali 040 559 991. 

Abanka nepremicnine 115 x 115 sept 2014.indd   3 2.9.14   12:38
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Poslovno srečanje

Ali majhna podjetja sploh potrebujejo 
poslovni informacijski sistem?  
Vsa podjetja, ne glede na velikost, potrebu-
jejo informacije za poslovno odločanje. Te 
informacije imajo lahko ljudje v glavi, lahko 
so zapisane v zvezku ali pa hranjene in obde-
lane v informacijskem sistemu. Razlika med 
podjetji je velikokrat le v pogostosti in številu 
poslovnih dogodkov. Programska oprema za 
majhna podjetja mora biti temu prilagojena, 
kar pomeni več poenostavitev in avtomatiz-
mov.  Podjetja se morajo ukvarjati s poslom, 
ne pa z administracijo.

Ali lahko razložite, kako miniMAX po-
enostavlja poslovanje?
Večina opravil se izvede z nekaj kliki. Uporab-
niki praktično ne potrebujejo usposabljanja. 
Eden od naših uporabnikov pravi, da je za 
prvi račun potreboval samo nekaj minut. Ve-
liko poenostavitev omogoča model e-računo-
vodstva. Vsi dokumenti se med podjetnikom 
in računovodskim servisom izmenjujejo elek-
tronsko, oba imata takojšen vpogled v spre-
membe, ne glede na to, kdo jih naredi. Ali ni 
to enkratno? Odpadejo vsi telefonski klici za 
malenkosti, ki računovodjo samo dodatno 
obremenjujejo, dodatne vožnje in veliko iz-
gubljanja časa. Podjetniku so takoj na voljo 
vse informacije, ki jih potrebuje za poslovno 
odločanje. Z računovodjo se lahko dobita na 
kavi, ali pa se ob njegovem obisku pogovarja-
ta raje o strokovnih temah oz. svetovanju kot 
pa o operativnih stvareh. Poslovanje z mini-
MAX-om je bolj produktivno.
  
Pogosto slišimo, da je miniMAX več 
kot računovodski program. Kaj vse 
omogoča podjetjem?
Gre za kompletno rešitev, ki še zdaleč ni 
samo računovodska. S pridom jo uporablja-
jo podjetja v različnih panogah, saj pokriva 
vsa področja poslovanja od materialnega do 
finančnega, prodaje, nabave in poslovnega 

poročanja. Ima vgrajen dokumentni sistem, 
ki podjetjem omogoča brezpapirno poslova-
nje. Povezuje se z različnimi zunanjimi siste-
mi, od spletnih trgovin in registracije delovne-
ga časa, do bank, DURSa in AJPESa.

Ali uporaba takšnega poslovnega pro-
grama spremeni način poslovanja?
Vsekakor. Pomembno je, da se podjetnik 
zaveda, da je njegova konkurenčnost odvi-
sna od pravih in pravočasnih odločitev. Za 
to pa potrebuje dobre in ažurne informacije. 
Poslovni programi jih lahko obdelajo hitreje 
in na različne načine kot »glava ali zvezek«. 
Včasih podjetniki niti ne pomislijo, da bi na 
informacijo pogledali na ustrezen način, po-
slovni programi jim pri tem pomagajo. Če je 
bilo mogoče včasih za preživetje podjetnika 
dovolj, da je konec leta pogledal bilanco, 
danes ne gre brez ažurnega spremljanja po-
slovanja. Posel je preresna zadeva, da bi ga 
podjetnik lahko prepuščal drugim. Podjetnik 
najbolje pozna svoj posel in mora zato imeti 

popoln nadzor nad njim, računovodje so tu, 
da mu pri tem pomagajo in svetujejo, ne pa, 
da namesto njega vodijo posel.  Tukaj je mini-
MAX odličen. V vsakem trenutku in od kjerkoli 
lahko podjetnik dostopa do podatkov. Najpo-
gosteje uporabljena poročila so pripravljena 
vnaprej, z nekaj kliki jih tudi prilagodiš ali pa 
ustvariš nova.  Iz glave teh informacij ne mo-
reš pridobiti.

Glede na povedano, bi pričakovali, da 
ga uporablja veliko podjetij?
Res je, družino miniMAX v tem trenutku se-
stavlja prek 14.000 uporabnikov. Lani smo 
zabeležili kar 36% rast prodaje. Hitro rast 
omogoča uveljavitev modela e- računovod-
stva. Podjetnik, ki želi uporabljati miniMAX, 
se lahko takoj poveže z enim od prek 1.000 
računovodskih servisov v Sloveniji, ki ga že 
uporabljajo in s tem dobi tudi kvalitetno raču-
novodsko storitev.

Več na www.minimax.si.

Spletni poslovni program miniMAX je v Sloveniji, pa tudi v regiji, utrdil model e-računovodstva in 
majhnim podjetjem omogočil poenostavitev poslovanja ter izkoriščanje kakovostnih informacij 
za poslovno odločanje.

Podjetniki naj vzamejo 
          poslovanje v svoje roke

O koristih miniMAX-a, ki je prilagojen za podporo poslovanju majhnih podjetij in raču-
novodskih servisov, smo se pogovarjali s Sandijem Boršom, direktorjem prodaje in 
marketinga v podjetju SAOP.
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Ulica obrti 
prvič na MOS

Promocija poklicev

Gerbičeva 50, 1000 Ljubljana | T +386 1 281 11 47 | www.acrytech.si

Plexi nam je izziv
• Vse vrste izdelkov iz plexi stekla
• Plošče, bloki, cevi, palice, profili, krogle, kupole, ...
• Laserski razrezi in gravure

Ste podjetnik ali zastopnik manjšega podjetja in iščete banko, 
ki bo razumela vaše potrebe? Odprite poslovni račun v Abanki 
in izkoristite ugodnosti poslovnega paketa za nove stranke. 
Ponudba velja do 31. 12. 2014 oziroma do preklica. 

Ne prezrite tudi možnosti ugodnega najema finančnih sredstev 
za svoje poslovanje in uresničitev novih projektov po posebni ponudbi 
Abanke. Ta velja od 1. 9. do 31. 10. 2014 oziroma do preklica ponudbe.
 
Za več informacij o poslovnem paketu pokličite poslovnega skrbnika 
ali se oglasite v eni od 40 poslovalnic Abanke. 
Ugodnosti posebnih ponudb so podrobneje predstavljene tudi 
na naši spletni strani med novicami poslovnih financ.

Izberite pravega partnerja 
za vaše poslovne izzive.

www.abanka.si  l  Abafon 080 1 360

ZA NOVE 
STRANKE 
ABANKE

Na Mednarodnem sejmu obrti in 
podjetnosti v Celju bo Obrtno-

podjetniška zbornica Slovenije v sodelovanju 
z območnimi obrtno-podjetniškimi 
zbornicami, strokovnimi sekcijami, šolami 
in strateškim partnerjem Centrom RS za 
poklicno izobraževanje, postavila tako 
imenovano Ulico obrti. 
Cilj Ulice obrti je promocija poklicev na 
srednjem poklicnem nivoju, ki jih kljub 
veliki brezposelnosti, doma in v EU, še 
vedno primanjkuje. S to promocijo bi želeli 
pritegniti pozornost čim večjega števila 
osnovnošolcev, prav tako pa tudi njihovih 
staršev, ki nemalokrat odločilno vplivajo 
pri izbiri karierne poti mladostnika. V času 
gospodarske krize so poklicne kompetence, 
ki jih dijaki pridobijo skozi praktično 
usposabljanje z delom zelo pomembne pri 
zaposlovanju. 
Na Ulici obrti bomo prikazali sinergijo med 
obrtnikom in dijakom, ki je odločilna za 
nadgradnjo kompetenc pridobljenih v šoli, 
in povezanost sfere dela ter izobraževalnega 
procesa. Predstavljeni bodo zanimivi 
poklic kot so: elektrikar, avtoserviser, 
avtokaroserist, ustvarjalec in izdelovalec 
modnih oblačil, mizar, pek, slaščičar in zlatar. 
Prav tako bodo predstavljene možnosti 
izobraževanja in karierne orientacije ter 
vpetost obrtno-podjetniškega zborničnega 
sistema v izobraževalni proces. Pri 
demonstracijah bodo sodelovali dijaki 
Šolskega centra Celje in Šolskega centra 
Šentjur. Obiskovalci se bodo lahko tudi sami 
preizkusili v ročnih spretnostih in veščinah. 
Odloči se za svoj poklic!

Mitja Korunovski
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Bi vi tvegali in se odpovedali najmanj 
polovici pokojnine, za katero ste dolga leta 
plačevali prispevke? Mar ni to zaslužena 
pravica zavarovanca?

So vsi postopki ZPIZ za ugotavljanje 
lastnosti zavarovanca v letu 2014 legitimni?

Na okrogli mizi bomo spregovorili o 
argumentih, ki potrjujejo pobudo OZS 
za spremembo zakonodaje in prinašajo 
pozitivne učinke vsem deležnikom!

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ureja 
tudi področje, ki omogoča opravljanje dejavnosti kljub 
upokojitvi. Konec letošnjega leta se izteka prehodno 
obdobje, v katerem se morajo upokojeni samostojni 
podjetniki odločiti bodisi za najmanj polovično 
reaktivacijo, kar bi posledično pomenilo polovično 
plačevanje prispevkov in polovično zamrznitev pokojnine, 
bodisi za prenos podjetja na naslednike ali za prenehanje 
opravljanja dejavnosti. Slednja odločitev je na podlagi 
komunikacije s člani OZS, ki so letos pred to odločitvijo, 
tudi najbolj pričakovana. Večina bo svoje s. p.-je zaprla, 
nekateri se bodo podali med »šušmarje«, država bo 
prikrajšana zaradi izpada davkov in prispevkov, zaposleni 
pri takšnih s. p.-jih pa bodo celo izgubili službe in postali 
breme države.

Ob tem pa se pojavlja tudi pravno vprašanje, zakaj 
ZPIZ zahteva vračilo pokojnine in plačilo prispevkov za 
več let nazaj, od tistih upokojenih podjetnikov, ki jim je 
retroaktivno ugotovil lastnost zavarovanca.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije se zavzema 
za spremembo zakonodaje, ki naj vsem podjetnikom 
omogoča uživanje celotne pokojnine kljub temu, da ob 
tem opravljajo tudi še svojo samostojno dejavnost, iz 
naslova katere plačujejo določene dajatve.

KDO PRIDOBI, ČE SE ZAKON SPREMENI:
➜ zaposleni pri s. p., ker bodo ohranili delovna mesta,

➜  brezposelni, ker imajo ob rasti podjetja možnost 

zaposlovanja,

➜ država, ker bo manj dela na črno in sive ekonomije,

➜  državne blagajne (ZPIZ, ZZZS, proračun), ker bodo ob 

ustrezni ureditvi imeli več prihodkov in manj stroškov 

kot v primeru, če obvelja dosedanja zakonska ureditev,

➜  država in vsi državljani, ker upokojeni s. p.-ji, ki niso 

odvisni zgolj z ustvarjanjem prihodkov na trgu, z 

mentorstvom lažje prenašajo znanje in izkušnje 

mladim, ki na trg dela šele vstopajo, 

➜  upokojeni s. p.-ji, ker z ohranjanjem svoje poklicne 

aktivnosti pozitivno ohranjajo boljše zdravstveno in 

psihofizično stanje, ter kupno moč,

➜  potrošniki, ker bodo imeli večjo možnost izbire med 

ponudniki,

➜  potrošniki, ker je morda upokojeni s. p. edini v širši 

okolici, ki še opravlja dejavnost povezano z redkim 

poklicem.

Opravljanje dejavnosti  
upokojenih samostojnih 
podjetnikov  
po 1. 1. 2015 in retroaktivno  
ugotavljanje lastnosti zavarovanca

15. 9. 2014 od 10.00 do 13.00
  Celjski sejem, dvorana Celjanka  
     (poslovna stavba)
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Opravljanje dejavnosti  
upokojenih samostojnih 
podjetnikov  
po 1. 1. 2015 in retroaktivno  
ugotavljanje lastnosti zavarovanca

KOTIZACIJA
udeležba na okrogli mizi je brezplačna

PRIJAVE 
prijavite se lahko preko spleta na www.ozs.si  
(zavihek Dogodki) do 10. septembra  
oziroma do zapolnitve prostih mest

DODATNE INFORMACIJE
Barbara Vrhovnik, koordinator za področje 
izobraževanja: barbara.vrhovnik@ozs.si, 
01/583 08 08,  
Petra Zajc, petra.zajc@ozs.si, 01/583 05 44

09.30  Sprejem in registracija udeležencev
10.00 – 10.10   Pozdravni nagovor 

Branko Meh, predsednik OZS

10.10 – 10.30   Predstavitev problematike 
 Dušan Bavec, OZS, svetovalec - specialist za delovno in socialno pravo 
Iztok Mohorič, OZS, svetovalec - specialist za davčno področje

10.30 – 11.00   Predlogi OZS za spremembo zakonodaje in za zaustavitev  
 postopkov ugotavljanja lastnosti zavarovanca 

Dušan Bavec, OZS, svetovalec - specialist za delovno in socialno pravo 
Iztok Mohorič, OZS, svetovalec - specialist za davčno področje 
Božena Macarol, OZS, svetovalka - specialistka za davčno in računovodsko področje

11.00 – 11.30   Primerjalna ureditev v nekaterih državah EU 
Iztok Mohorič, OZS, svetovalec - specialist za davčno področje 
Božena Macarol, OZS, svetovalka - specialistka za davčno in računovodsko področje 
Dr. Michael Knaus, davčni svetovalec - partner TPA Horwath Slovenija

11.30 – 12.45   Pogledi predstavnikov uradnih institucij in prizadetih zavarovancev 
➜ minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
➜ minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
➜ generalni direktor Finančne uprave Republike Slovenije, 
➜ Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
     zavarovanje Slovenije, 
➜ Samo Fakin, generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
➜ Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, 
➜ dr. Mateja Kožuh Novak, predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije,  
➜ obrtniki in podjetniki, člani OZS – primeri iz prakse.

12.45 – 13.00   Zaključki okrogle mize

program okrogle mize
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Zakaj protipožarna zaščita konstrukcije?
V požaru pride do povečanja temperature v prostoru, v 
večjih prostorih se večina toplote zadrži pod stropom, 
kjer lahko hitro pride do visokih temperatur. Jeklene kon-
strukcije izgubijo svojo nosilno moč pri temperaturi okoli 
550°C in takrat lahko pride do porušitve. S pomočjo pro-
tipožarnega premaza dosežemo, da se jeklo počasneje 
segreva in tako omogoči varno evakuacijo ter uspešno 
gašenje in reševanje premoženja. Premazovanje omo-
goča tudi estetiko, ker omogoča vpogled na arhitekturne 
rešitve, preplete jeklene konstrukcije in vse v izbrani RAL 
barvni karti. 

Kako deluje protipožarni premaz?
Naš produkt Tikra Termostop je premaz na vodni osnovi. 

Posebna formula omogoča, da se pri povišanju tempera-
ture začne formirati zaščitni izolativni sloj ogljene pene. 
Za primer: 1mm premaza se razširi v 10cm debelo zašči-
to. Demonstracijo delovanja premaza na papirju si lahko 
ogledate na naši spletni strani www.tikra.eu. Na nje-
mu je vidno kako plameni gorilnika, zahvaljujoč protipo-
žarnemu premazu, ne morejo pregoreti skozi papir. 
Tikra Termostop je okolju prijazen premaz na vodni osno-
vi, ki ima pridobljeno Slovensko tehnično soglasje in je 
tako enkrat letno testiran v sklopu rednih pregledov nad-
zornega organa. 
Za ogled referenc, informacij in podatkov o naših produk-
tih si oglejte našo spletno stran, lahko pa nas kontaktira-
te preko e-pošte in skupaj bomo našli rešitev za zaščito 
Vaše konstrukcije!

Tikra d.o.o. je podjetje s sedežem v Sloveniji, ki se že več kot dvajset let ukvarja z razvojem, 
proizvodnjo in prodajo protipožarnih premazov za les in jeklene konstrukcije. V tem času 
smo nabrali veliko izkušenj v Sloveniji in tujini ter lahko svetujemo za ustrezno zaščito 
večino konstrukcij. 

Tikra protipožarna zaščita

Proizvajalec: Tikra d.o.o., Obrtniška ulica 2, 1353 Borovnica, Gsm: 041 640 286,
e-mail: info@tikra.eu in tikra@me.com, www.tikra.eu 

Tikra Oglas vecji.indd   1 4.9.13   9:50
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 Program dogodkov OZS in partnerjev
Ura Naziv dogodka Lokacija Organizator

Sreda, 10. 9. 2014

10.00  Slavnostna otvoritev Modra dvorana, poslovna stavba  Celjski sejem
  Celjskega sejma 

Četrtek, 11. 9. 2014

10.45 - 16.00 Mednarodno poslovno srečanje MSP iz držav EU in JV Evrope Modra dvorana, poslovna stavba  OZS
  Celjskega sejma 

14.00 - 16.00 Predstavitev novosti v EU predpisih na področju ozonu  Sejna soba Celjanka, poslovna OZS
 škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov stavba Celjskega sejma 

Petek, 12. 9. 2014

10.00 - 11.00 Predstavitev Zavoda za izobraževanje delavcev Sejna soba L1, dvorana L1 ZID

14.00 - 16.00 Predstavitev poslovnega sodelovanja med OOZ Krško in  Modra dvorana, poslovna stavba OOZ Krško
 Obrtno zbornico Zagreb ter poslovno srečanje s podjetji  Celjskega sejma
 iz Slovenije in Hrvaške   

14.00 - 16.00 Izognite se težavam pri poslovanju z Avstrijo  Sejna soba Celjanka, poslovna  OZS
  stavba Celjskega sejma 

17.30 - Podelitev sejemskih priznanj Celjskega sejma, Mestne občine  Prireditveni atrij OZS,
 Celje in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije   Celjski sejem 

Sobota, 13. 9. 2014

12.00 - 14.00 Delavnica projekta ProZDRAV: »Praktična uporaba spletnih  Modra dvorana, poslovna stavba ZDOPS
 orodij OiRA za izdelavo oceno tveganja delovnega mesta« Celjskega sejma 

14.30 - 16.00 Posel smo ljudje  Mala kongresna dvorana, OOZ Grosuplje
 (predavateljica: mag. Martina Šetina Čož) poslovna stavba Celjskega sejma  

16.00 - 17.30 Ameriški milijonarji so spregovorili  Mala kongresna dvorana, OOZ Grosuplje
 (predavateljica: Petra Škarja) poslovna stavba Celjskega sejma  

Ponedeljek, 15. 9. 2014

10.00 - 13.00 Okrogla miza »Opravljanje dejavnosti upokojenih  Sejna soba Celjanka, poslovna OZS
 samostojnih podjetnikov po 1. 1. 2015 in retroaktivno  stavba Celjskega sejma 
 ugotavljanje lastnosti zavarovanca« 

10.00 - 12.00 Predstavitev projekta EU Leonardo da Vinci – prenos OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, OZS
 inovacij. Ženske v mikro, malih in srednjih podjetjih.  Celje
 Priznavanje neformalnega znanja. sejna soba

14.00 - 16.00 Dan OZS (sestanek obrtno-podjetniško zborničnega  Modra dvorana, poslovna stavba OZS
 sistema) Celjskega sejma 
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Za primer: 1mm premaza se razširi v 10cm debelo zašči-
to. Demonstracijo delovanja premaza na papirju si lahko 
ogledate na naši spletni strani www.tikra.eu. Na nje-
mu je vidno kako plameni gorilnika, zahvaljujoč protipo-
žarnemu premazu, ne morejo pregoreti skozi papir. 
Tikra Termostop je okolju prijazen premaz na vodni osno-
vi, ki ima pridobljeno Slovensko tehnično soglasje in je 
tako enkrat letno testiran v sklopu rednih pregledov nad-
zornega organa. 
Za ogled referenc, informacij in podatkov o naših produk-
tih si oglejte našo spletno stran, lahko pa nas kontaktira-
te preko e-pošte in skupaj bomo našli rešitev za zaščito 
Vaše konstrukcije!

Tikra d.o.o. je podjetje s sedežem v Sloveniji, ki se že več kot dvajset let ukvarja z razvojem, 
proizvodnjo in prodajo protipožarnih premazov za les in jeklene konstrukcije. V tem času 
smo nabrali veliko izkušenj v Sloveniji in tujini ter lahko svetujemo za ustrezno zaščito 
večino konstrukcij. 

Tikra protipožarna zaščita

Proizvajalec: Tikra d.o.o., Obrtniška ulica 2, 1353 Borovnica, Gsm: 041 640 286,
e-mail: info@tikra.eu in tikra@me.com, www.tikra.eu 

Tikra Oglas vecji.indd   1 4.9.13   9:50
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www.lon.si    info@lon.si

Podjetniški paket OZS
- brezplačno vodenje računa 12 mesecev 

(samo za nove komitente)
- mesečno vodenje poslovnega bančnega računa – le 4,10 EUR
- brezplačna pristopnina na elektronsko banko Poslovni eLON
- mesečno vodenje elektronske banke 

Poslovni eLON – le 1,30 EUR
- eksterni elektronski nalogi – le 0,35 EUR
- brezplačni interni elektronski nalogi
- brezplačni interni in eksterni 

prilivi na račun
- 60 % nižji stroški odobritve prvega

limita ali kredita
- dodatek 0,15 odst. točke k obrestni 

meri pri sklenitvi prvega depozita

Pridružite se uspešnim obrtnikom
in podjetnikom, ki z nami 
poslujejo že več kot 22 let.

Posebna ponudba 
za člane OZS

Iščete ugodnejšo banko?

Odločite se za Hranilnico LON!
Kranj – Grosuplje – Postojna – Ljubljana – Celje – Novo mesto – Velenje – Nova Gorica – Maribor

Brežice – Škofja Loka – Domžale – Ravne na Koroškem – Slovenj Gradec – Ruše

obrtnik_sept_14_Layout 1  1.9.2014  11:17  Page 1

na MOS
sejma, drugi partnerji pa bodo na razstavnem 
prostoru OZS za njene člane pripravili 
posebne tematske predstavitve in rešitve za 
enostavnejše poslovanje. 

Program: 
Četrtek, 10. 9. 2014  
Vedno nekaj novega s partnerjem Big  
Bang d. o. o., ki bo predstavil blagovno 
znamko Huawei in za čas sejma zagotovil tudi 
posebne popuste za imetnike kartice Mozaik 
podjetnih. 

Petek, 11. 9. 2014   
Otvoritev smučarske sezone s partner-
jem Kompas d. d., turistično agencijo, ki bo 
ekskluzivno za imetnike kartice Mozaik  
podjetnih zagotovila popolno otvoritev 
smučarske sezone.

Sobota, 12. 9. 2014  
Komunikacijske rešitve za vaš posel  
s partnerjem Telekom Slovenije d. d., ki bo 
predstavil novo rešitev v ponudbi Pametni 
vozni park po prav posebni ceni za vse  
imetnike kartice Mozaik podjetnih. 

Partnerji kartice Mozaik podjetnih so ob 
samem dogajanju pripravili tudi bogate 
nagrade. Srečne nagrajence bomo izžrebali 
ob koncu sejma MOS.
Dobimo se na razstavnem prostoru v prvem 
nadstropju dvorane L1 47. MOS v Celju.

V okviru 47. MOS bomo tudi letos omogočili 
»sejmarjenje« s partnerji Mozaika 

podjetnih, ki bodo v času sejma prisotni na 
razstavnem prostoru OZS in bodo na voljo 
za vse informacije v zvezi s koriščenjem 
ugodnosti in popustov. Posamezni partnerji 

bodo predstavili tudi nekatere novosti pri 
ponudbi v projektu Mozaik podjetnih, ki so 
vsem imetnikom kartice Mozaik podjetnih že 
na voljo.
Partnerji kot so Telekom Slovenije, Erste 
Card in Hranilnica LON bodo prisotni ves čas 

Na 47. MOS lahko na razstavnem 
prostoru OZS tudi nadgradite člansko 
kartico v plačilno kartico Mozaik 
podjetnih Diners Club.  
Brezplačna članarina za prvo leto 
uporabe plačilne kartice!
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sreda, 10. 9. 2014 

• Zdenka Bedekovič  - računovodstvo, plače in prispevki, poslovanje v tujini

četrtek, 11. 9. 2014 

• Božena Macarol - davčno svetovanje, računovodstvo, vodenje podjetij 
•  Staša Pirkmaier - delovno pravo in pravo socialne varnosti, invalidi, zaposlovanje, upokojitev
• Sabina Rupert - gospodarsko in civilno pravo

petek, 12. 9. 2014 

• Dušan Bavec - delovno pravo in pravo socialne varnosti, zaposlovanje, upokojitev
• Iztok Mohorič - davčno svetovanje

ponedeljek, 15. 9. 2014 

• Zdenka Bedekovič - računovodstvo, plače in prispevki, poslovanje v tujini

Svetovalci svetovalnega 
centra OZS bodo na 

razstavnem prostoru OZS,  
v dvorani L1, od 10.00 

do 16.00 ure na voljo za 
brezplačna svetovanja.

Strokovno svetovanje na MOS

Iztok Mohorič

Sabina Rupert

Zdenka Bedekovič

Dušan Bavec

Staša Pirkmaier

Božena Macarol
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Kako uspeti na tujih trgih?
Storitve SPIRIT Slovenija za slovenske izvoznike:

Vse informacije in storitve so brezplačne. 
Dodatne informacije:    www.izvoznookno.si    izvoznookno@spiritslovenia.si

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
  

 Spletni portal Izvozno okno www.izvoznookno.si
“Izvozno okno se mi zdi zelo uporabna spletna stran, kjer podjetja lahko dobijo veliko izvoznih informacij in 
konkretnih napotkov.“
Mitja Kolbe, ŠPICA INTERNATIONAL d. o. o.

 Izobraževanje za mednarodno poslovanje
“Doslej smo se izvoza lotevali precej intuitivno. Razviti znamo odličen izdelek, ne znamo pa ga prodati. V izobraževanju 
ITM smo se naučili načrtovanja prodora na tuje trge, izdelati tržno raziskavo, najti poslovne partnerje itd.“
Irena Štamcar, HYB d. o. o.

 Tržne raziskave
“S ciljem razpršitve izvoza na ruski trg smo želeli pridobiti informacije o profilu odjemalcev in konkurentov ter tehničnih 
standardih. S pomočjo kvalitetno izdelane tržne raziskave, ki jo je sofinancirala agencija SPIRIT Slovenija, smo dobili 
osnovo za vstop na trg in pridobivanje prvih poslov.“
Renato Vindiš, ROBOTIKA KOGLER d. o. o.

 Svetovanje in pomoč na tujem trgu
“Z nepoznavanjem tujega jezika je izjemno težko opraviti primerno analizo tujega trga, zato se zahvaljujemo 
Slovenskemu poslovnemu klubu v Ukrajini za odličen pregled trga in potencialnih poslovnih partnerjev, kar za nas 
predstavlja dragoceno podlago za pripravo podrobne strategije vstopa na ukrajinski trg.“ 
Matjaž Petrovič, GENEPLANET d. o. o.

 Organizacija gospodarskih delegacij
‘’Z udeležbo v profesionalno organizirani gospodarski delegaciji na Irsko, pod okriljem SPIRIT Slovenija, smo pridobili 
uporabne kontakte in informacije o potencialnih kupcih in možnostih poslovanja na Irskem. Še posebej smo bili 
zadovoljni, da so bili poslovni sestanki že vnaprej dogovorjeni. To omogoča večjo učinkovitost in hitrejše sklepanje poslov 
s potencialnimi partnerji. S pomočjo le-teh smo prejeli tudi že konkretno naročilo naših izdelkov.’’
Tatjana Potokar, EMMA d. o. o.

 Sejemske predstavitve slovenskega gospodarstva v tujini
“Na sejmu farmacevtskih izdelkov CPHI v Frankfurtu smo razstavljali celoten program embalaže za farmacijo. Na 
račun novih povpraševanj pričakujemo zapolnitev razpoložljivih proizvodnih kapacitet oz. celo širjenje proizvodnje. 
Pozdravljamo aktivnosti SPIRIT Slovenija, javne agencije, da s finančnimi sredstvi spodbuja sejemske predstavitve 
podjetij v tujini.“
Martina Šifrar, SIBO GROUP d. o. o.
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