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V četrtek, 23. 6. 2016, je bila za vse podjetnike in tiste, ki bi to želeli postati, v Kovačnici
(prostori coworking skupnosti v Kranju) druga ponovitev INFO DNE. Na enem mestu so se združili
strokovnjaki in svetovalci različnih območnih podpornih služb in udeležencem brezplačno svetovali ter
ponudili odgovore na vprašanja z vseh vidikov podjetništva.

Na osnovi organiziranega INFO DNE v februarju, so se svetovalci odločili, da bodo brezplačni svetovalni dan
ponovili. Še vedno se opaža, da posameznikom primanjkuje splošnega znanja o podjetništvu, se težko znajdejo v
poplavi informacij, ne vedo kam se obrniti za specifičen problem in imajo težave pri iskanju odgovorov.
Pod okriljem BSC Kranj so se tako v Kovačnici združili strokovnjaki in svetovalci različnih območnih podpornih služb:
iz Finančne uprave Republike Slovenije – Finančnega urada Kranj so nudili davčno svetovanje iz različnih področji, o
obrtniških zahtevah in pridobivanju obrtnega dovoljenja je zainteresirane obveščala predstavnica Območne obrtnopodjetniške zbornice Kranj, predstavnice Gospodarske zbornice Slovenije – Območne gospodarske zbornice za
Gorenjsko pa so nudile informacije o čezmejnem poslovanju in poslovanju s tujino ter povezovanju z drugimi
podjetji. Informacije o obstoječih spodbudah za zaposlovanje so obiskovalci dobili pri predstavnici Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje – Območne službe Kranj, o prijavah v obvezno zdravstveno zavarovanje pa pri
predstavnici Zavoda za zdravstveno zavarovanje – Območne enote Kranj. Referentka točke VEM iz BSC Kranj ter
predstavnici AJPES – izpostave Kranj so prisotnim povedale vse o postopkih ustanavljanja podjetja in spremembah
poslovanja, na vprašanja v zvezi z računovodskimi zadevami pa sta odgovarjali predstavnici podjetja Sconto in
računovodskega servisa LI.RA.. Pravno svetovanje ter informacije s področja zdravja in varnosti pri delu je nudil
Zavod UP.
Po odzivih obiskovalcev so taki dogodki več kot dobrodošli in potrebni. Dejstva, da so bili združeni vsi svetovalci na
enem mestu, celostno svetovanje, in ugotovitev, da službe med sabo sodelujejo in se dopolnjujejo, so botrovala, da
so obiskovalci ponovno pozitivno ocenili INFO DAN. V primerjavi z izvedbo v februarju je bil tokrat zabeležen večji
odziv občanov, presežene so bile regijske meje, saj je INFO DAN privabil tudi podjetnike iz Goriške.
Zaradi zanimanja in pozitivnih odzivov na izvedeno povezovanje svetovalcev na enem mestu, se v mesecu
novembru načrtuje tudi tretja letošnja ponovitev INFO DNE.
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