Subvencija za zaposlitev mladih brezposelnih
iz vzhodne Slovenije
Zavod za zaposlovanje RS je na spletni strani objavil novo javno
povabilo Prvi izziv 2015, ki omogoča zaposlitev 2.859 mladih
brezposelnih iz vzhodne Slovenije. Za njihovo zaposlitev bodo
delodajalci iz vse Slovenije lahko prejeli subvencijo 7.250 EUR.
Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2016.
Javno povabilo je namenjeno spodbujanju zaposlovanja mladih
brezposelnih s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, nanj
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Radgoni
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vas vabi, da se udeležite
Pomladnega sejma (gradbeništva, energetike, komunale in
obrti), ki bo potekal od 31. marca do 2. aprila 2016 v Gornji
Radgoni.
Pomladni sejem bo odprl sezono obrtniških del na stičišču
Slovenije z Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko. Poslovni poudarek
bo na gradnji, obnovi, energetski prenovi, koriščenju obnovljivih
virov energije, zaključnih delih v gradbeništvu ter urejanju
okolice. Poleg slovenskih strank in partnerjev bodo po vaših
izdelkih in storitvah povpraševali tudi tuji obiskovalci, med
katerimi jih je največ iz sosednje Avstrije.
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TISKOVINA

Člani OZS lahko na sejmu individualno ali skupinsko razstavljate
pod posebej ugodnimi pogoji. Tako cena neopremljenega
razstavnega prostora v hali znaša 27 €/ m² (+DDV), zunanji
neopremljen razstavni prostor pa lahko dobite po ceni 18 €/ m²
(+DDV). Vsem članom OZS bomo zagotovili nastop na sejmu
tudi v primeru, da se odločijo za najem manjše kvadrature, saj
jim bomo v tem primeru zagotovili prostor v okviru skupnega
razstavnega prostora članov OZS.

Povezani tudi
v letu 2016 !

Več informacij na www.ozs.si/Ponudba/Novice/Zadnjenovice.
Rok za prijavo je 22. januar 2016!

prosto delovno mesto najprej objaviti pri Zavodu. Nato sledijo
predpisanemu postopku izbora kandidatov izmed napotenih
brezposelnih. Več na povezavi http://www.ess.gov.si

Priložnost za razstavljanje na sejmu v Gornji

UGODNOSTI ZA ČLANE

pa se lahko prijavijo delodajalci iz vse Slovenije. Delodajalci
predložijo na javno povabilo ponudbo. Na javnem povabilu
lahko delodajalci pridobijo subvencijo 7.250 evrov za
zaposlitev mladih iz navedene ciljne skupine brezposelnih.
Obdobje subvencionirane zaposlitve traja najmanj 15 mesecev
neprekinjeno in vključuje trimesečno poskusno delo. Delovno
razmerje mora biti sklenjeno za polni delovni čas. Pri zaposlitvi
invalida za krajši delovni čas se izplača sorazmerno nižja
subvencija.
Delodajalci, ki želijo pridobiti subvencijo za zaposlitev, morajo

VESNA BAJC, S.P., PROMLES TRANSPORT: Članica obrtne
zbornice sem že 11 let. Že za zagon mi je Marjan Škoberne na
zbornici pomagal z vso dokumentacijo. V teh letih nisem
pomislila, da bi se izpisala, ker je veliko koristi od članstva.
Sproti smo obveščeni o novostih na našem področju, za
informacije so nam tudi vedno na voljo zaposleni na Zbornici.
Moramo pa tudi "držati skupaj" v boju za naše pravice v
pogajanjih z državo, zato je ključnega pomena, da nas zastopa
taka skupnost kot je zbornica. Ne smem pa niti pozabiti omeniti,
da skrbijo tudi za naše otroke z organizacijo Božička vsako leto!
Zelo pohvalno!

Prejemnik:

OOZ Sevnica vsako leto v okviru srečanja članov podeli svojim
članom jubilejna priznanja in plakete za dolgoletno, neprekinjeno
opravljanje obrtne dejavnosti.
Letošnji prejemniki priznanj za 15 let opravljanja obrtne
dejavnosti so Jurij Salamon , Jože Ratajc, Tomaž Krnc,
Miroslav Mirtelj, Franci Mrgole in Boštjan Tratar.
Prejemniki bronaste plakete za 20 let opravljanja obrtne
dejavnosti so Igor Hanaček, Polona Kozinc, Srečko Lipar, Rak
Alojz, Sava avto d.o.o, Jože Župevc, Anton Gračner in Željko
Žajber.
Prejemniki srebrne plakete za 25 let opravljanja obrtne
dejavnosti so Bojan Jazbinšek, Avgust Mavrič, Jože Repovž,
Monika Vozelj (Lisap si d.o.o.), Leopoldina Weiss in Anton
Janežič.
Za 30 let neprekinjenega dela v obrtni dejavnosti so prejeli
Herman Radej, Edvard Trbovc in Lojze Vidmar zlato plaketo.
Za 35 let opravljanja obrtne dejavnosti je prejel Zvonko Tuhtar
biserno plaketo.
Diamantno plaketo za 40 let neprekinjenega dela v obrtni
dejavnosti pa je OOZ Sevnica podelila Zvonimirju Kadilniku
(Karodi d.o.o.).
Čestitke vsem prejemnikom priznanj !

Vesele praznike in
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MARTA BUDNA, S.P., FRIZERSTVO: Obrt
imam že polnih 14 let Pričela sem na lokaciji
Planinske ceste 8 in tu vztrajam še danes.
Že od vsega začetka sem članica in za to mi
ni žal. Stanovska pripadnost je korist in ne
breme in tega se nekateri premalo
zavedajo. Na zbornici vedno prejmem
odgovore na moja vprašanja, se mi posvetijo in potrudijo rešiti
zadeve s katerimi se obrnem na njih. Všeč so mi tudi družabni
dogodki, saj s tem krepimo vezi med sabo. Moram omeniti tudi,
da uporabljam člansko kartico in jo priporočam tudi ostalim.
Sama sem prihranila pri bančnih stroških in stroških energije,
uporabljam pa jo tudi v tehničnih trgovinah in pri koriščenju
storitev oddiha v termah.

Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih
štipendij
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je
5. 11. 2015 objavil nov javni razpis za sofinanciranje kadrovskih
štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2015/2016 (kot
vsako leto). Rok za oddajo vlog je do vključno 31. 3. 2016
oziroma do porabe sredstev. Na voljo je 3. milijone EUR.
Delodajalcem nameravajo sofinancirati 50 odstotkov štipendije,
vendar največ do 30 odstotkov minimalne plače, kar pomeni do
237,22 evra. Razpis je objavljen na spletni strani sklada:
http://www.sklad-kadri.si

Kam sporočiti potrebo po dodelitvi kadrovske
štipendije
Potrebo po dodelitvi kadrovske štipendije je potrebno sporočiti
Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendije do konca
januarja za naslednje šolsko/študijsko leto. Oddajo se v za
to namenjeni ribriki, v »Izmenjevalnici« na skladovi spletni
strani http://www.sklad-kadri.si/ Delodajalec mora praviloma
oddati potrebo po kadrovskem štipendistu ne glede na to ali se
ima namen prijaviti na razpis za sofinanciranje kadrovskih
štipendij ali ne. Tudi, če ima delodajalec že izbranega
štipendista, ga zakon o štipendiranju zavezuje, da na sklad
sporoči svojo potrebo po kadrovskem štipendistu. Tak
delodajalec ob vnosu potrebe izbere možnost, da ne želi javne
objave potrebe. To pomeni, da bo skladu sicer oddal svojo
potrebo, vendar pa le-ta ne bo objavljena na spletni strani v
iskalniku potreb po kadrovskih štipendistih. To prijavo potreb
naredi delodajalec samo enkrat, torej prej ko temu štipendistu
na tej stopnji izobraževanja prvič podeli kadrovsko štipendijo. Za
istega štipendista bi moral še enkrat oddati potrebo po
kadrovskem štipendistu le, če bi štipendist nadaljeval šolanje na
višji stopnji izobraževanja, delodajalec pa bi mu želeli podeliti
kadrovsko štipendijo tudi za to novo, višjo stopnjo
izobraževanja.

Obrtnikom prijazne
računovodske in kadrovske
storitve

KDO ?
strokovna služba
zbornice

KJE ?
na OOZ Sevnica

Pridružite se obrtnikom, ki nam zaupajo :)
07/81 65 280, 031-681-528

Napovednik izobraževalnih dogodkov

