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AKTUALNI RAZPISI V SLOVENIJI
Ne odlašajte svojega napredka
na jutri!

Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne
mere (P1B 2011)
Uradni list RS, št. 79, Datum: 7. 10. 2011, Stran: 2301
Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad
Predmet razpisa so Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih
razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Celje d.d., Gorenjska, Banka
d.d., Raiffeisen Banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypo-alpeadriabank
d.d., Probanka d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Banka Volksbank d.d., Abanka Vipa d.d.,
Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Factor
banka d.d., SKB d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., ZVEZA BANK,
Podružnica Ljubljana in Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.
Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo operacij, ki omogočajo
konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in
izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost
kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija
pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za
tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja,
ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Ne odlašajte svojega napredka na
jutri! Vendarle pa zaupajte
nadgradnjo svojih znanj in veščin le
vrhunskim strokovnjakom! Na
Agenciji POTI bodo v decembru v
predprazničnem vzdušju izvajali
nekatere najodličnejše strokovne
delavnice … z do kar 40%
popustom! Več...

Kaj počne vaša konkurenca?
V podjetništvu je znanje o trgu zelo
pomembno in k temu spada tudi
znanje o konkurentih. Prav za
pridobivanje tega znanja, pa se je
potrebno vprašati, kaj počne vaša
konkurenca? V nadaljevanju si
preberite nekaj načinov, kako lahko
čisto legalno vohunite za svojimi
konkurenti. Več...

Rok za oddajo vlog: do 21. 11. 2011 oziroma do porabe sredstev
Razpisna dokumentacija: na spletni strani www.podjetniskisklad.si
Dodatne informacije: na telefonskih številkah: 02/234-12-74 – Bojana Mikeln, 02/234- 1242 – Jasna Kepnik-Hiter, 02/234-12-88 – Boris Ritlop, in 02/234-12-64 – mag. Boštjan
Vidovič ali na elektronski naslov: mailto:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

Najava razpisa P2 2012 – Subvencije za zagon podjetij
Slovenski podjetniški sklad bo v letu 2012 ponovno ponudil subvencije za zagon podjetij P2,
ki so namenjene spodbujanju ustanovitve in zagona inovativnih, tehnološko naravnanih
podjetij.
Sklad želi z razpisom spodbuditi uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in
skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s
potencialom rasti pri razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.
Namen razpisa je podpirati skupino podjetij, ki so v najbolj občutljivi razvojni fazi. Njihov
razvojni potencial je sicer velik, brez pravih finančnih sredstev pa je lahko hitro izgubljen. Še
posebej je razpis namenjen podjetjem za katere je značilna visoka vsebnost znanja,
potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih, višja dodana vrednost na
zaposlenega in nastop v globalni tržni niši. Subvencije omogočajo podjetjem, ki ne
razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi hitrejši in intenzivnejši razvoj projekta in s tem
izboljšanje finančnega položaja podjetij. Hkrati s tem pa podjetja prav v tej fazi potrebujejo
ob finančni pomoči tudi pomoč in podporo pri prvih poslovnih procesih oz. pri prodoru na
zastavljena tržišča. Zato se bodo izbrana podjetja v letu 2012 morala vključiti v enega izmed
organiziranih programov usposabljanja.
Več o razpisu si lahko preberete TUKAJ

Razpis Računalniške novice podpirajo mlada podjetja
Razpis je namenjen podjetjem, ki imajo registrirano dejavnost s področja informacijske in
komunikacijske dejavnosti, izobraževanja ter trgovine, vzdrževanja in popravila motornih
vozil ter so bila ustanovljena v letih 2010/2011.
Skupna višina sredstev, ki so na razpolago v okviru podjetniškega sklada znaša 30.000 EUR.
Vloge bodo obravnavali po tekočem zaporedju oddanih vlog, zato ne čakajte in se prijavite
takoj.
Vse informacije v zvezi razpisom in prijavnico najdete TUKAJ (prijava je neobvezujoča).
Sredstva zagotavlja »Podjetniški sklad Računalniških novic«.
Za vsa dodatna vprašanja so vam na voljo na elektronskem naslovu: razpis@nevtron.si.

Nekaj idej za boljšo praznično
prodajo
November se izteka in december se
približuje s svetlobno hitrostjo, zato
le
pohitite
s
prazničnimi
ponudbami. V nadaljevanju vam
predstavljamo pet idej, ki vam ne
bodo vzele veliko časa - pomagale,
pa vam bodo povečati praznično
prodajo. Več…

Pozor! Spremembe za direktorje!

S 1. januarjem 2012 se
spreminja način urejanja prijave
v obvezna socialna zavarovanja
za družbenike, ki so hkrati
poslovodne osebe, in sicer tako,
da bo izvajanje zavarovanja
poenoteno in usklajeno z
veljavno zakonodajo. Več..

9 napovedi kako bomo tržili v
letu 2012

V letu 2011 je Microsoft kupil
Skype. Facebook in Twitter sta
razvila učinkoviti platformi za
oglaševanje, Google se je
pridružil socialnim omrežjem z
Google+, itd. Glede na to, da se
digitalna tehnologija razvija še
naprej, je sedaj aktualno
vprašanje: kakšno bo leto 2012?
Več...
5 napak, ki lahko uničijo vaš
start-up

V kaotičnem procesu zagona
start-up podjetja se kaj hitro
lahko zgodi, da podjetnik
sprejme napačno odločitev, ki je
kasneje usodna za podjetje. Ena
izmed pomembnih odločitev, ki
jo podjetnik zanemari je
poimenovanje - ime podjetja,
ime blagovne znamke in ime
proizvoda. Več...

AKTUALNE NOVICE IZ SVETA PODJETNIŠTVA
Youth@Work

Podjetništvo - DA ali NE
Ustanovitev svojega lastnega podjetja je zagotovo ena izmed izjemno pozitivnih priložnosti
za vsakega posameznika. Podjetništvo lahko namreč prinese marsikatero nagrado, od
možnosti samoaktualizacije, svobode, izbire sodelavcev, dviga samozavesti, pa tudi do
potencialnih velikih zaslužkov. Vendar pa je na drugi strani realnost ta, da pot do vseh teh
nagrad nikakor ni lahka. Potrebno je veliko truda, odrekanja in nenazadnje tudi sreče, da
uspemo v podjetništvu.
V knjigah, filmih in na predavanjih pogosto poslušamo o podjetniških uspehih. Nekdo je
prišel do ideje, se malo potrudil, nato pa kar uspel. Vendar so v teh zgodbah bolj ali manj
izključeni vsi tisti trenutki, ki so resnično oblikovali podjetniško zgodbo o uspehu - vedno je
prisotno veliko negotovosti, inoviranja, trdega dela, prilagajanja, tveganja, poskušanja in
početja vseh tistih stvari, ki jih večina ne želi početi; to je prodajanja, prepričevanja,
drznosti in razmišljanja izven okvirov.
Dejstvo je, da 9 od 10 podjetij propade. Zato se v podjetništvo nikakor ne smemo podati
preveč naivno. Preden pridemo do vseh koristi in nagrad podjetništva, nas čaka polno
izzivov, veliko učenja, pa tudi neprespanih noči. Podjetništvo lahko v prvih letih označimo
predvsem z besedno zvezo "znoj in solze". S premišljenim in sistematičnim pristopom pa si
lahko močno povečamo verjetnost uspeha, zato je pomembno, da pred podjetniško potjo
naredimo ustrezen načrt. Konec koncev se nam nikamor ne mudi.
Najbolj smiselno je, da pred ustanovitvijo svojega lastnega podjetja najprej postanemo
podjetni. To pomeni, da na inovativen način zaslužimo kakšen dodaten evro ali izpeljemo
kakšen večji projekt. Enostavno temeljito razmislimo, kaj obvladamo, kje so tiste priložnosti,
ki jih trenutno vidimo, in skušamo narediti kakšen posel ali izpeljati inovativen projekt.
Podjetništvo je nenazadnje iskanje priložnosti, obračanje stvari na glavo, vizionarstvo,
prodaja in delo z ljudmi. Tega se lahko v začetku učimo tudi brez lastnega podjetja.
Ko se lotimo kakšnega novega izziva, bomo hitro videli, kje nam manjka znanja in veščin.
Naslednji korak je, da ocenimo, katere so tiste veščine, za katere je smiselno, da jih
razvijemo, katere pa tiste, ki jih lahko nadomestimo s sodelavci. Ob tem začnemo vlagati v
svoje kompetence, obenem pa se mrežiti z vsemi tistimi, ki jih bomo potencialno povabili v
podjetniško zgodbo. Pomemben del podjetništva je mreženje, zato moramo biti neprestano
v stiku z ljudmi, se od njih učiti, povezovati in si izmenjavati mnenja. Danes so največje
podjetniške zgodbe o uspehu zgrajene v timih in ne kot solo podvigi.
Tudi podjetniške ideje najlažje razvijamo v pogovoru z ljudmi. Iskanje prave poslovne ideje
mora biti čim bolj načrtno, zavedati pa se moramo, da bomo morali našo poslovno idejo še
velikokrat spremeniti. Redko se zgodi, da podjetje uspe s tisto prvo idejo, ki jo je dobil
ustanovitelj. Razvoj ideje je pač proces. Vzporedno pa lahko še kar razvijamo podjetniške
veščine. Pravijo, da ko je učenec pripravljen, pride učitelj - enako je s pravo idejo, ki nam
prekriža pot, ko razvijemo dovolj kompetenc in smo pripravljeni na naslednjo fazo
podjetništva.
Nadaljevanje članka si lahko preberete TUKAJ

Youth@Work je projekt, ustvarjen z
namenom spodbujanja podjetništva
mladih. Mladi preko predavanj,
predstavitev in delavnic pridobijo
dragocene izkušnje in osvojijo
veščine, ki jim koristijo pri razvoju
podjetniške spretnosti. Več...

Prihajajoči MP dogodki

Zavod mladi podjetnik vabi na
brezplačna
podjetniška
izobraževanja, namenjena vsem,
ki razmišljate o odprtju lastnega
podjetja ter vsem, ki imate
mlado podjetje. Hkrati pa tudi
tistim, ki poslujete več let ter
želite osvežiti znanje s področja
podjetništva in pridobiti sveže
informacije. Več…

Najpogostejše napake start-up
podjetij
Odpreti podjetje je s postopkovnega
vidika dandanes verjetno najlažje v
celotni zgodovini človeštva. Na VEM
točki lahko v nekaj dneh odprete
svoje lastno podjetje in postanete
podjetnik. Nov članek avtorja Blaža
Kosa, vodje Kluba poslovni angeli
Slovenije. Več...

5 skrivnosti do poslovnega
uspeha
Uspešni podjetnik Richard Branson
se mnogokrat znajde v situaciji, ko
mora odgovarjati na vprašanja, kot
so: "Ali ste našli skrivnost do
uspeha?" in "Ali imate recept za
uspeh?". Prav zaradi takšnih
vprašanj se je odločil zapisati 5
"skrivnosti" uspeha. Več…

AKTUALNI DOGODKI

Brezplačno izobraževanje –
»Postani podjetnik!«

Brezplačna delavnica – »Računovodstvo v podjetju«



knjigovodstvo NI računovodstvo,



uporabna vrednost računovodstva,

Brezplačno
izobraževanje
bo
gostilo dva podjetnika: Blaža Kosa,
vodja Kluba poslovni angeli
Slovenije in Admirja Latića, Mladi
podjetnik leta 2011. Vabljeni, da se
pridružite 22. novembra 2011, ob
17.00 uri na Ekonomski fakulteti v
Ljubljani.



sodobno računovodstvo.

Več o dogodku

Brezplačno izobraževanje je namenjeno vsem bodočim podjetnikom ter podjetnikom, ki ste
šele na začetku svoje poti.
Tokratno izobraževanje se osredotoča na naslednje vsebine:

Z ostalimi potencialnimi podjetniki se boste družili v sredo 23. novembra 2011, ob 16.00 uri
na Štajerski gospodarski zbornici, Ulica talcev 24, Maribor.
Izvajalec: Tilen Škraba & Daisy Doren, P3 Svetovanje, d.o.o.
Prijave: Zaradi omejenega števila mest vas prosijo, da se čim prej prijavite.

Prijave na brezplačno izobraževanje
zbirajo na elektronskem naslovu:
prijave@mladipodjetnik.si ali na
spletni
strani:
www.mladipodjetnik.si

Za vas so dosegljivi na brezplačni telefonski številki: 080 35 29 ali preko elektronske pošte:
info@p-3.si.
Brezplačne delavnice za

Dnevi podjetništva 2011

potencialne podjetnike,
podjetnike začetnike in delujoča

Že četrto leto zapored Data d.o.o. in Tehnološki park Ljubljana d.o.o. organizirata Dneve
podjetništva. Tudi letos se bo v treh dneh (od 14. do 16. novembra 2011) zvrstilo veliko
število raznolikih predavanj in delavnic. Udeležba je za obiskovalce brezplačna. Predavanja
bodo potekala v konferenčni dvorani Tehnološkega parka Ljubljana (Tehnološki park 19 stavba B).
Namen druženja je izmenjati informacije in izkušnje med podjetniki, vsak dan pa bo
posvečen drugemu sklopu tem, ki so aktualne za podjetnike. Na dogodku pričakujemo več
kot 1000 udeležencev.
Prvi dan bodo obravnavali poslovno okolje podjetja, drugi dan pa bodo namenili
marketingu ter inovativnim tehnologijam v podjetju. Sklop predavanj bo namenjen
posredovanju ključnih informacij, kako izboljšati poslovanje oziroma lažje vstopiti na trg.
Tretji dan pa je dan za internacionalizacijo oziroma za podjetja v rasti, ki želijo v svoje
poslovanje razširiti tudi v tujini, tudi izven meja EU. Aktualne teme za podjetja v rasti so
usmerjene v uspešno poslovanje na dinamičnem trgu doma in v svetu ter zaposlovanje
tujcev v Sloveniji.
Program in prijavnica

Udeležba je za obiskovalce brezplačna. Prijave sprejemajo do zasedbe mest.

podjetja v mesecu oktobru in
novembru
 E-poslovanje podjetij - 20.
oktober 2011 ob 8.00 uri,
Obrtna zbornica Grosuplje,
Grosuplje
 Delavnica
–
uspešnega posla"

"Gradniki

1. del: 25. oktober 2011 ob
15.00 uri, Stara knjižnica
Mengeš, Mengeš
2. del: 26. oktober 2011 ob
15.00 uri, Stara knjižnica
Mengeš, Mengeš
 Delavnica – "Zaključni računi za
s.p. in d.o.o."
24. november 2011 ob 10.00 uri,
Stara knjižnica Mengeš, Mengeš
24. november 2011 ob 13.00 uri,
Sejna soba Občine, Ivančna
Gorica.
Dodatne informacije in prijave:
Več informacij in prijave na
brezplačne delavnice po telefonu
na 083 892 418 in (01) 89 62 714 ali
e-mail naslovih: domzale@razvoj.si
in info@razvoj.si.

Brezplačen seminar – »Kako
izdelati spletno stran, ki
prodaja?«
Brezplačno
izobraževanje
bo
potekalo v četrtek, 1. decembra
2011, od 9.00 do 14.00 ure v
prostorih Štajerske gospodarske
zbornice (Ul. talcev 24, Maribor).

Koledar poročanja v novembru 2011
Pregled datumov in obrazcev, ki jih v drugi polovici novembra ne smete zamuditi:
















Do 18. 11. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz
delovnega razmerja za oktober 2011
Do 18. 11. – obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za oktober 2011
Do 18. 11. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških
vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za oktober 2011
Do 18. 11. – obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah
rezidentov v tujini – transakcije za oktober 2011
Do 18. 11. – obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah
nerezidentov v Sloveniji – transakcije za oktober 2011
Do 18. 11. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne
menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za oktober 2011
Do 18. 11. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z
nerezidenti za oktober 2011
Do 21. 11. – rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za oktober 2011
Do 21. 11. – obrazec DDV-O za oktober 2011 za tiste zavezance, ki so dolžni
predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za oktober 2011 (op. plačilo DDV je
30. 11.)
Do 25. 11. – obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu (zadnji rok za
oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure)
Do 30. 11. – obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec oktober 2011 –
Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji
plači
Do 30. 11. – obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri
pravnih osebah za oktober 2011
Do 30. 11. – obrazec DDV-O - Obračun DDV za oktober 2011

Z vami bo: Marko Petrej, direktor
podjetja
NAVDIH.NET
in
strokovnjak za spletne rešitve, ki
vam bo podrobneje predstavil
vedno bolj aktualno področje tržno
naravnanih spletnih strani za
doseganje poslovne uspešnosti.
Zaradi omejenega števila mest je
predhodna prijava obvezna.
Za vas so dosegljivi na brezplačni
telefonski številki: 080 35 29 ali
preko elektronske pošte: info@p3.si.
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E-zavod, zavod za projektno svetovanje,
raziskovanje in razvoj celovitih rešitev
Čučkova ulica 5, 2250 Ptuj
Tel.: +386(0)2 749 3225
Fax.: +386(0)2 749 3217
E-mail: fras@ezavod.si
Spletna stran: www.ezavod.si

