VABIMO VAS K UDELEŽBI …
1. DOBRA NALOŽBA - MIT ALI REALNOST, PRILOŽNOST ALI IZZIV?
(SLOVENIJA VSAKO LETO SKOZI OKNO VRŽE 4 TONE ZLATA)
v torek, 23.5.2017, ob 12.00 na OOZ Celje

Finance so posel za ljudi, ki želijo uspeti. Uspeh pripada tistim, ki živijo in so pripravljeni
biti v akciji. Ustvarjamo v svetu nenehne aktivnosti, učenja, nemira in hitrosti. Naš tim
druži dejstvo, da ne želimo biti povprečni, ampak želimo biti zmagovalci tekme v svoji
finančni disciplini.
Vabimo vas, da se nam pridružite na dogodku, kjer bomo govorili o finančni pismenosti
Slovencev. Ravnanje z denarjem je ena od temeljnih vrednot, s katero se srečujemo vsi.
Predstavili vam bomo:
• novosti s področja finančnih trgov
• podjetniške priložnosti in možnosti na področju financ in investiranja v plemenite
kovine
Predavala bo ga. Irena Linasi Rogač, direktorica podjetja Tim Valores, več kot 20 let
podjetnica, diplomirana ekonomistka ter preizkušena finančna svetovalka. Je izjemna
predavateljica in motivatorka, ki znanje posreduje na zanimiv, pester in duhovit način.
Predava na šolah, andragoških zavodih, regionalnih razvojnih agencijah, preko
Gospodarske zbornice Slovenije in drugod. Je pobudnica in organizatorka številnih
prireditev in strokovnih omizij z najbolj znanimi imeni slovenskega podjetništva.
Nadaljevali bomo z druženjem ob vinu z zlatimi lističi in podelili tudi srebrnik.
Udeležba je za vse udeležence brezplačna.
2. KAKO OPRAVLJATI STORITVE V DRUGIH DRŽAVAH EU,
NOVOSTI V LETU 2017 IN PREDSTAVITEV ZAKONA
O ČEZMEJNEM IZVAJANJU STORITEV
v četrtek, 1.6.2017 ob, 11.00 uri na OOZ Šmarje pri Jelšah
Vsak dan je vse več povpraševanja po delu v tujini tako pri s.p.-jih brez zaposlenih kot v podjetjih,
ki zaposlujejo delavce. Namen seminarjev »čezmejnega opravljanja dela v tujini«, je predvsem
ustvariti jasno sliko glede prijav podjetij kot zaposlenih v tujini. Obenem pa želimo člane opozoriti
na pasti, ki jih lahko pričakujejo s strani tujih inšpekcijskih organov ter jih poučiti, kako se
uspešno zoperstaviti določenim oviram pri opravljanju dela v tujini.
Predavateljica: Zdenka Bedekovič, svetovalka OZS s področja poslovanja v tujini.

Vsebina:
• možnosti opravljanja čezmejnih storitev v drugi državi, prijava storitve za s.p. in d.o.o.?
• dokumentacija, ki jo je treba priložiti k prijavnim obrazcem? Kaj je potrebno, če podjetje
opravlja gradbeno dejavnost?
• napotitev delavca na delo v tujino (slovenski državljani, državljani tretjih držav)
• plačevanje prispevkov v gradbene sklade
• najpogostejše napake pri čezmejnem opravljanju storitev
• novosti, ki jih prinaša nov avstrijski zakon o preprečevanju dampinga pri plačah in socialnih
prispevkih v primeru čezmejnega poslovanja
• vse o novem Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev
• pogoji in zahteve za podjetja, ki bodo opravljala čezmejno delo (tuji delodajalci in naša
podjetja)
• pridobivanje obrazca A1 za delavce.
• samozaposlene osebe in delo v tujini po novem zakonu
• evidence, ki se bodo vodile za kršitelje zakona, nadzor, kazni in globe
Čas trajanja: 4 šolske ure in 15 minutni odmor
Pogoji udeležbe:
Stroški udeležbe na posameznika znašajo 36,60 EUR z DDV za člane OOZ Celje, imetnike kartice
MOZAIK PODJETNIH, s poravnanimi vsemi zapadlimi obveznostmi do zbornice. Za vse ostale
udeležence znaša cena seminarja 109,80 EUR z DDV. Znesek do 29.5.2017 nakažite na TRR
OOZ Celje številka: 6000 0000 0413 097, LON, d.d., Kranj. Seminar bo organiziran za minimalno
15 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

PRIJAVNICA
(prijavnico pošljite vsaj 2 dni pred predvidenim terminom seminarja na e-mail simona.zupanc@ozs.si ali po
faxu (03) 425 22 71).
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