PHILOXENIA
e-NOVICE

ŠŠT
T.. 0033 // JJU
UN
NIIJJ // 22001111

Vsebina
Aktualni razpisi v Sloveniji P.1
Aktualne novice P.3
Aktualni dogodki P.4

AKTUALNI RAZPISI V SLOVENIJI

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih
delovnih mest na obmejnih problemskih območjih.
Predmet razpisa je sofinanciranje začetnih investicij podjetij na obmejnih problemskih
območjih, s ciljem ustvarjanja novih delovnih mest in pospeševanje podjetništva in razvoja
ter s tem ohranitve poseljenosti na obmejnih problemskih območjih.
Prijavitelji na javni razpis so lahko velika, srednje velika, mala in mikro podjetja ter
samostojni podjetniki in zadruge ki so bila registrirana do vključno 31.3.2011 in se
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in bodo izvajali začetno investicijo na obmejnih
problemskih območjih - Podravje: Benedikt, Cirkulane, Kungota, Lovrenc na Pohorju,
Majšperk, Podlehnik, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih
goricah, Videm, Zavrč, Žetale.
Rok za oddajo vlog je 30.6.2011.
Več si lahko preberete na: http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/podjetnistvo%E2%80%93-nepovratna-sredstva

Javni razpis za sofinanciranje
začetnih investicij in
ustvarjanja novih delovnih mest
na obmejnih problemskih
območjih.

Javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v pomurski
regiji v letu 2011
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov dela (bruto plače), materiala
in opreme podjetjem za novo zaposlene težje zaposljive osebe in stroškov dela (bruto
plače) podjetjem za inštruktorje oziroma mentorje, ki so že zaposleni, za obdobje največ 8
mesecev.
Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih
družbah, Zakonu o zadrugah, Zakonu o zavodih, Zakonu o društvih ter Zakonu o
ustanovah. Za podjetja se, po tem razpisu, štejejo vse pravne osebe registrirane po
navedenih predpisih in niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali
likvidacije, ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah, niso insolventne ter imajo
registriran sedež ali podružnico na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski
regiji v obdobju 2010-2015, nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike
Slovenije, katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji. Rok za
prispetje vloge je 16.8.2011.Več si lahko preberete na:
http://www.svlr.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1
39

Povabilo k sodelovanju v naboru inovacij v okviru 6. Slovenskega foruma
inovacij
Vabimo vse avtorje izumov, invencij in inovacij, ki želite sodelovati na osrednji slovenski
prireditvi – 6. Slovenskem forumu inovacij, ki se bo odvijal 22. in 23. novembra 2011 v
Ljubljani na Gospodarskem razstavišču. Ponujamo vam priložnost, da svoje inovacije
predstavite širši javnosti. Pomagajte nam osvetliti dejansko stanje na področju inovacij in
inovativnosti v Sloveniji ter s tem prispevajte svoj doprinos k razvoju in napredku,
pomembnem za širšo družbo.

Javni razpis za spodbujanje
projektov socialnega
podjetništva v pomurski regiji v
letu 2011

Povabilo k sodelovanju v
naboru inovacij v okviru 6.
Slovenskega foruma inovacij

Rok za prijavo: do 12. septembra 2011. Več si lahko preberete na spletni povezavi:
http://www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=125&l=sl

Javno povabilo za sofinanciranje projektov programa Usposabljanje in
izobraževanje zaposlenih 2011 (UIZ 2011)
Sklad je 3. 6. 2011 objavil Javno povabilo za sofinanciranje projektov programa
Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011 (UIZ 2011). Okvirna višina razpoložljivih
sredstev je 2.000.000,00 EUR. Ponudbe lahko ponudniki vložijo od objave javnega povabila
do podelitve sredstev oziroma najpozneje do 31. 7. 2011.
Namen javnega povabila je spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Javno
povabilo delodajalce spodbuja, da začnejo sistematično vlagati v zaposlene in tako v skladu
s potrebami na trgu dela odpravijo strukturna neskladja in izboljšajo usposobljenost
človeških virov in povečajo mobilnost in zaposljivost.
Več si lahko preberete na spletni povezavi: http://data.si/sl-SI/a-1682/javno-povabilo-zasofinanciranje-projektov-programa-usposabljanje-in-izobrazevanje-zaposlenih-2011-uiz2011

Javno povabilo za
sofinanciranje projektov
programa Usposabljanje in
izobraževanje zaposlenih 2011
(UIZ 2011)

AKTUALNE NOVICE IZ SVETA PODJETNIŠTVA
Zmagovalca izbora
Najpodjetniška (eko)ideja

Ženske podjetnice – vabljene na konferenco
JAPTI skupaj s Klubom evropskih žensk organizira mednarodno konferenco »Socialno
podjetništvo = Humano podjetništvo.« Na dogodku, ki bo potekal 17. in 18. junija 2011 v
Jamskem dvorcu v Postojni bodo predstavljene možnosti in pasti, ki se postavljajo na poti
ženskih podjetnic in socialnega podjetništva po sprejetju Zakona o socialnem podjetništvu
ter dobre prakse s tega področja v Sloveniji in tujini.
Skozi predavanja in praktične delavnice ter zanimivo debato na omizju »Postani podjetnica«
bodo predstavljene dobre prakse s strani uspešnih ženskih podjetnic in socialnega
podjetništva v Sloveniji in tujini. Več si lahko preberete na spletni povezavi:
http://www.podjetniski-portal.si/index.php?t=news&id=394

Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na
mednarodnih sejmih v tujini v letu 2012
Uspešen prodor na tuje trge je cilj vsakega izvoznika, zato so predstavitve na mednarodnih
sejmih zelo pomembne. JAPTI bo glede na zelo velik interes in zadovoljstvo podjetij v
letošnjem in preteklem letu, tudi v naslednjih letih nadaljevala z izvajanjem skupinskih
predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini.
Vabimo vsa podjetja, zbornice, panožna združenja, sekcije in grozde, oz. druga interesna
gospodarska združenja, da nam sporočite svoj interes oz. interes vaših članov za skupinsko
udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini za leto 2012.

Letošnji zmagovalec Najpodjetniške
ideje je podjetje Optomotive,
mehatronika, ki je zmagalo z idejo
hitre pametne kamere. Izbor
Najpodjetniške ekoideje je osvojilo
podjetje Svetloba, ki je prepričalo s
sistemom inteligentnega sistema
varčne industrijske razsvetljave
Reflecta. Več…

Pravočasno poskrbite za vaše
terjatve!
Imate težave z neplačniškimi
podjetji? Se vam je že zgodilo, da
plačila
niste
prejeli
kljub
nenehnemu opozarjanju?
Razmišljate o vložitvi izvršbe ali pa
ste mogoče izvršbo že vložili,
denarja pa še kar ni? Kaj lahko
podjetnik stori v takšnih primerih in
kje naj prične? Več…

Vabljeni na MP delavnico o
osnovah prodaje

Izražen interes bo podlaga za pripravo programa JAPTI za skupinske predstavitve
slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2012. Po sprejetem
programu, bodo vabila za udeležbo na posameznem sejmu objavljena na portalu:
http://www.japti.si/ oz. http://www.izvoznookno.si/. Več si lahko preberete na spletni
povezavi: http://www.podjetniski-portal.si/index.php?t=news&id=391.

Uspeh v poslovnem svetu je odvisen
od tega, kako dobro znate prodajati
in od tega, kakšno mnenje si o vas
ustvarijo vaši trenutni in bodoči
kupci. Zavod mladi podjetnik vabi
na celodnevno izobraževanje, kjer
bodo teoretična znanja o prodaji in
storitvah
predstavljena
na
praktičnih primerih. Več…

Madžarsko Slovenska konferenca o obnovljivih virih energije in
trajnostnem razvoju, 14. junij 2011, Lendava

Socialno podjetje

Energetska zbornica Slovenije in Ekonomski oddelek madžarskega veleposlaništva v
Ljubljani organizirata in vabita na enodnevni poslovni dogodek Madžarsko Slovenska
konferenca o obnovljivih virih energije in trajnostnem razvoju.
Konferenca poteka v torek 14. junija 2011 od 10.00 do 15.30 v hotelu Lipa, Lendava.
Prijavite se lahko na dan dogodka.
Vabilo in program

Razvoj socialnega podjetništva je v
Sloveniji še v povojih, medtem ko v
EU socialna podjetja zaposlujejo več
kot 10 milijonov ljudi. Zakon o
socialnem podjetništvu je Državni
zbor sprejel dne 7. marca 2011. V
uporabo bo prišel z dnem 1.1.2012.
Več…

AKTUALNI DOGODKI
Bodite prepričljivejši pri
telefonski prodaji

Delavnica za podjetja na temo: »Načrtovanje okolju primernejših
proizvodov«
Ekološko načrtovanje izdelkov (ekodizajn) pomeni sistematično upoštevanje okoljskih
zahtev pri razvoju proizvodov na način, da se njihova okoljska sprejemljivost poveča v
celotnem življenjskem ciklu vse od pridobivanja surovin do ravnanja z odpadki po uporabi.
Takšna optimizacija ni le v prid varovanja okolja, ampak omogoča tudi zniževanje stroškov.
Predaval bo prof. dr. Gregor Radonjič, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta,
Katedra za tehnologijo. Delavnica se bo odvijala 23. 6. 2011 ob 10:00 uri v prostorih
Mariborske razvojne agencije, Pobreška cesta 20, Maribor Udeležba je brezplačna. Rok za
prijave je 16. 6. 2011. Prijavite se lahko na elektronski naslov: een@mra.si oz. na telefonski
številki 02/333-13-24 (ga. Natalija Bogdan) ali 02/333-13-07 (ga. Jolanda Damiš).

Kooperacijsko srečanje Consense 2011
Kooperacijsko srečanje Consense 2011 je namenjeno podjetjem, ki se ukvarjajo z gradbeno
kemijo, gradbenimi materiali za ostrešja, stenami, fasadami, gradbenimi elementi,
montažno gradnjo, tehničnimi gradbenimi objekti in avtomatizacijo, sanacijami,
ogrevanjem, klimatskimi napravami, obnovljivimi viri energije, notranjo opremo ter
storitvami na področju načrtovanja v gradbeništvu in arhitekturi ter projektnega vodenja in
upravljanja objektov. Poleg kooperacijskega srečanja, ki bo odlična priložnost za navezavo
poslovnih stikov, bosta potekala še sejem in kongres s področja trajnostne gradnje. Za
prijavljene preko Mariborske razvojne agencije / Evropske podjetniške mreže je udeležba na
dogodku sofinancirana iz projekta STOP4BUSINESS. Srečanje bo potekalo 29.–30. 6. 2011 v
Stuttgartu, Nemčija. Dodatne informacije: Mariborska razvojna agencija, tel.: 02/333-13-19,
elektronski naslov: een@mra.si.

Delavnica za oblikovalce politik na področju e-Poslovanja
Delavnica za oblikovalce politik na področju IKT in e-Poslovanja »e-Business Policy Makers
Workshop« v sklopu 24. mednarodne e-Konference na Bledu.
Razvojna agencija Sinergija, slovenski partner pri projektu EVITA (Interreg IVC), vas skupaj z
organizatorji 24. Bled eConference vabi na e-Business Policy Makers Workshop oziroma na
Delavnico za oblikovalce politik na področju e-Poslovanja, ki jo organiziramo v okviru
projekta EVITA v sklopu 24. mednarodne e-Konference na Bledu.
Delavnica za oblikovalce politik (Policy Makers Workshop) bo potekala v ponedeljek, 13.
junija 2011, s pričetkom ob 14.00 uri v Hotelu Golf na Bledu, končala pa se bo predvidoma
ob 17.30 uri.
Več o delavnici si preberite na: http://www.podjetniski-portal.si/index.php?t=Event&id=456

Ali smo preko telefona lahko bolj
prepričljivi in na ta način prodamo
več? Prodaja preko telefona je bolj
zapletena kot tista v živo. Če boste
telefonski pogovor vodili tako kot bi
to storili v živo, imate več možnosti
za pozitiven izid. Uporabljate lahko
tudi napredno tehnologijo in z video
klicem personalizirate vaše klice.
Več…

Kakšne so lastnosti dobrega
vodje?
Dober vodja je oseba z močnim
karakterjem, ki v ljudeh vzbuja
zaupanje in iz njih izvabi najboljše
lastnosti. Dobrega vodenja se ne da
naučiti čez noč, saj gre za proces, ki
traja več let. Vsekakor je za to
potrebno veliko časa, energije in
izobraževanj. Več...

Knjigovodske listine in poslovne
knjige po spremembi SRS
Zadnja sprememba Slovenskih
računovodskih standardov 21 in 22
sledi sodobnim trendom v pripravi
računovodskih informacij.
Spremembe posegajo v dve osnovni
področji knjigovodstva - listine in
poslovne knjige. Seminar je
namenjen predstavitvi sprememb,
ki jih uveljavljata nova SRS 21 in 22.
Več…

Promocija podjetja z video
vsebinami
Uporaba video vsebin na spletni
strani podjetja predstavlja zgolj
enega izmed načinov, kako pridobiti
več strank. Med najpomembnejše
prednosti uporabe video vsebin za
promocijo
podjetja
spadajo:
personalizacija,
konkurenčna
prednost in stroškovna učinkovitost.
Več…

Prispevki za socialno varnost
za samozaposlene za maj 2011
Samostojni podjetniki imate do
sredine junija čas, da davčnemu
uradu plačate prispevke za
samozaposlitev za mesec maj.
Novička je namenjena predvsem
tistim,
ki
nimate
svojega
računovodje, saj vam vse potrebno
drugače uredi le-ta. Več…

Opomnik - pomembni datumi v juniju

Napredni poslovni pristopi 2011

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v juniju ne smete zamuditi:
Do 10. 6. – obvezni večstranski pobot - zadnji rok za oddajo prijave je dan izvedbe
posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure.
Do 10. 6. – plačilo akontacij davka iz dejavnosti za maj 2011
Do 10. 6. – plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za maj 2011
Do 10. 6. – napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve
(dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni
plačnik davka za maj 2011
Do 15. 6. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za maj
2011
Do 15. 6. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki
opravljajo dejavnost za maj 2011
Do 15. 6. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za
zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za maj 2011
Do 15. 6. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik
podjetij, ki nimajo plače za maj 2011
Do 15. 6. – plačilo požarne takse za maj 2011
Do 20. 6. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz
delovnega razmerja za maj 2011
Do 20. 6. – obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za maj 2011
Do 20. 6. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih
papirjih mimo domačih posrednikov za maj 2011
Do 20. 6. – rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za maj 2011
Do 20. 6. – obrazec DDV-O za maj 2011 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti
rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za maj 2011 (op. plačilo DDV je 31. 5.)
Do 30. 6. – obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za maj 2011– Podatki o izplačanih
plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
Do 30. 6. – obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih
osebah za maj 2011
Do 30. 6. – obrazec DDV - O - Obračun DDV za maj 2011
Do 30. 6. – Poročilo o dobavah (76 a člen) za maj 2011

Poslanstvo konference Napredni
poslovni pristopi s sloganom
»Vedno korak pred ostalimi!« je
prikazati najbolj napredne poslovne
pristope in poslovne rešitve kot
odgovore na današnje in prihodnje
poslovne potrebe organizacij za
izboljšanje uspešnosti, učinkovitosti
in konkurenčnosti. Več…
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