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Podelili jubilejna priznanja
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

Na slavnostnem srečanju obrtnikov in podjetnikov OOZ Maribor, ki je bilo 8. decembra 2016 v
prireditveni dvorani Hotela Arena pod Pohorjem, so podelili jubilejna priznanja za 10, 20, 30, 35, 40
in 45 let uspešnega delovanja v obrti in podjetništvu.

U

vodoma so zapeli pevci Obrtniškega
pevskega zbora, najstarejši obrtniški
pevki zbor v Sloveniji s preko 70 letno tradicijo. V pozdravnem nagovoru je nato
predsednik OOZ Maribor Aleš Pulko poudaril, da so se spet zbrali, da počastijo delo
obrtnikov in podjetnikov, ki že leta uspešno ustvarjajo v podjetništvu, kreirajo delovno okolje, zaposlujejo in vztrajajo tudi
takrat, ko jim pogoji poslovanja niso najbolj naklonjeni. Menil je, da imamo v Mariboru sicer dobro delovno okolje, da ga ve-

činoma ustvarjajo mala in srednje velika
družinska podjetja, zato so lahko obrtniki
in podjetniki ponosni nase, na svoje delo
in na svoje družine, ki jim na podjetniški
poti stoje ob strani in jih vzpodbujajo.
Obrtniki so generator razvoja, so tisti, ki
na nek način uspevajo preskrbeti ne samo
svojo obrt ali podjetje, temveč tudi lokalno
okolje in posredno tudi državno.
Zbrane in goste je pozdravil tudi župan
Mestne občine Maribor Andrej Fištravec.
Ki je poudaril, da Maribor ni samo naše

drugo največje mesto, temveč, da je za nas
najlepše mesto, da pa se pogosto ne zavedamo dovolj lepot in kvalitet, ki nam jih to
okolje daje. In da se pomen obrtništva, ki
je srce ekonomije in gospodarstva 21. stoletja, premalo poudarja. Ter da mu je v
čast, da je del te slovesnosti. Čestital je jubilantom, vsem pa želel uspešno prihajajoče leto.
V OOZ Maribor je bilo lani 72 jubilantov, ki so v letu 2016 dopolnili 10, 20, 30,
35, 40 in 45 let uspešnega delovanja v obrti
in podjetništvu. Priznanja za 10 let dela v
obrti sta podelila Ivan Meh, podpredsednik UO OZS in Dušan Fidler, podpredsednik OOZ Maribor, priznanja za 20 let
Aleš Pulko, predsednik OOZ Maribor in
Dušan Fidler, podpredsednik OOZ Maribor, priznanja za 30, 35 in 40 let dela v
obrti pa Aleš Pulko, predsednik OOZ
Maribor in Andrej Fištravec, župan Me-
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stne občine Maribor. Priznanje za 45 let
dela v obrti so skupaj podelili Aleš Pulko,
Andrej Fištravec in Bojan Kirbiš, župan
občine Starše. Priznanje za 35 let dela v
obrti so prejeli Monika Topolovec, Frizerski salon Monika, Miklavž na Dravskem
polju, Alojz Vrbnjak, Oral - kovaštvo
Vrbnjak, Pekre in Peter Žula, GMG iz Maribora. Priznanje za 40 let dela v obrti je
prejel Fabijan Cifrek, Mizarstvo Cifrek iz
Maribora, za 45 let dela v obrti pa Avto prevozništvo Simon Mlakar iz Zlatoličja. Jubilejno priznanje za uspešno 25-letno aktivno delovanje je prejela tudi Sekcija insta-

laterjev – energetikov pri OOZ Maribor –
SIEM. Tilenu Maru, podpredsedniku sekcije je priznanje izročil Aleš Pulko, predsednik OOZ Maribor.
V pestrem spremljevalnem programu so
si obrtniki in podjetniki ter gostje, tokrat
se jih je zbralo okrog 400, ogledali komedijo z naslovom Alfa Samica, Polone Požgan, ki je tudi povezovala program in podelitev jubilejnih priznanj, za glasbo so
skrbeli fantje iz skupine Prima band s pevcem Matejem Prikeržnikom, ter skupina
Kvartopirci. Slovesnost so aranžirali dijaki
Srednje trgovske šole Maribor iz programa

Aranžer. Pri izvedbi prireditve so sodelovali
tudi študentje Višje šole za gostinstvo in turizem, predstavili pa so se še ponudniki štajerskih vin in penine ter različnih delikates.
Svoje sladice je predstavil tudi Karim iz
šova Masterchef.
Jubilejno srečanje obrtnikov in podjetnikov OOZ Maribor s podelitvijo jubilejnih
priznanj 2016, s pestrim kulturnim programom in bogato kulinarično ponudbo je bil
izvrstno pripravljen in je kot že leta pod Pohorje privabil veliko obrtnikov in podjetnikov ter gostov.

 Jubilanti OOZ Maribor 2016

Leto 2017 naj bo čas za nove poti in cilje
 Avtor | Manja Finžgar Jager

Pozdravljeni predsednik OOZ Maribor, Aleš Pulko. Naj vam na začetku najinega druženja zaželim vse
dobro in veliko poslovnih uspehov v letu 2017.
Kakšno je vaše novoletno voščilo
članom OOZ Maribor?
Novo leto je za marsikaterega obrtnika in
podjetnika pomemben trenutek za zastavitev novih ciljev in idej. Ne smemo pozabiti,
da je pojav generiranja zamisli in strategije
ključen za uspešno poslovanje podjetja.
Dobro se je zazreti v preteklost in si zastavljati jasne poti v prihodnost. Članom
OOZ Maribor želim, da bi bila njihova poslovna pot v prihodnosti, v letu 2017 uspešna, da bi uresničili vse cilje in ideje, ter si
s tem zagotovili uspešno poslovanje. V veselje mi bo, če bomo na tej poslovni poti
lahko pomagali našim članom in jim omogočili, da bodo z našo pomočjo dobili koristne in prave informacije, strokovna znanja in pravilna usmerjanja. Vsem članom
OOZ Maribor in poslovnim partnerjem
želim vse dobro in srečno v letu 2017.
Po čem si boste najbolj zapomnili
leto 2016?
Leto 2016 si bom zapomnil po sklopu
dogodkov, ki bodo za daljše obdobje zaznamovali Slovenijo in Evropo. Če pogledam
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s strani družbeno odgovornega posameznika, bi izpostavil problem migrantske
krize.
Od meseca septembra se aktivno ukvarjamo in pomagamo podjetjem pri ozaveščanju in pripravi potrebnih listin za opravljanje čezmejnih storitev. Tukaj bi rad izpostavil predvsem zapiranje avstrijskega
trga. Zunanja zakonodaja postaja vedno
trša in naša naloga je, da stopimo skupaj in
opozorimo na probleme, ter našim članom
ponudimo podporo.

Kaj so bili po vašem mnenju dobri
mejniki v letu 2016 v gospodarstvu
v naši regiji?
Podravska regija je po številu gospodarskih subjektov med večjimi regijami v Sloveniji. Še vedno bi izpostavil pomanjkanje
razvojne usmerjenosti v regiji, kjer pa so v
prihodnosti že vidni dobri mejniki.
Gospodarske napovedi za leto 2017
so obetavne. Se strinjate s tem?
Glede na trend v gospodarstvu pričakujem postopno, a vendar še vedno počasno

gospodarsko rast. Menim, da se bo trend iz
preteklega leta nadaljeval tudi v letu 2017.

Veliko se govori o tujih investicijah
v naši regiji. Kaj menite o tujih
investitorjih in kaj lahko naši podjetniki in obrtniki pričakujejo?
Seveda sem vesel in podpiram prihod
tujih investitorjev. Za našo regijo to pomeni več delovnih mest. Za podjetnike in
obrtnike pa večje možnosti poslovnega sodelovanja.

Pojem krožno gospodarstvo narekuje nek nov pristop sodelovanja podjetij v regiji. Kakšne
pozitivne učinke vidite pri tem
za malo gospodarstvo?
Krožno gospodarstvo k nam prinaša
večje ozaveščanje pomena ekologije, ki se v
gospodarstvu kaže tudi v predelavi že
rabljenih produktov in v povezovanju različnih branž in panog. Tako naveden
pojem ponuja nove možnosti in nove procese, ter povezave. Vsekakor podpiram
razvoj krožnega gospodarstva. V manjšem
obsegu ga pri nas že lahko zasledimo. Tukaj
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imamo potencial, katerega lahko uresničimo tako, da model uspešno umestimo
tudi med mikro, mala in srednja podjetja.

OOZ Maribor se krepi tako na članskem kot na kadrovskem področju.
Rezultati so bili vidni že v preteklem letu. Kaj vodstvo zbornice
načrtuje za leto, ki je pred nami?
Mariborska zbornica že danes izvaja veliko aktivnosti na področju podpore mikro,
malim in srednjim podjetjem. Okrepili
smo nekatera nujno potrebna svetovalna
področja. Med drugim pisarno za svetovanje in pomoč pri čezmejnem opravljanju

storitev v prvi vrsti v Avstriji, ki z letošnjim
letom zaostruje pogoje za vstop na avstrijski
trg z ostrejšo zakonodajo. S pomočjo mednarodnega projekta ALPINE SPACE smo
postavili temelje za svetovanje in pomoč pri
prenosu lastništva podjetja. Naslednji koraki na konkretnih področjih, ki jih sestavljajo različne oblike prenosa pa bodo realizirani v prihajajočem obdobju. Tukaj govorim o pravnih in davčnih svetovanjih, o
vzpostavitvi mednarodne platforme za prodajo in nakup podjetja ter sistema vrednotenja podjetij. Lokalno okolje že zaznava
pomen mariborske zbornice in članov, kar
opažam na področju vključevanja v različne
projekte na področju promocije poklicev,

razvoja turizma in gostinstva, finančnih
vzpodbud in sejemske aktivnosti. O konkretnih projektih pa bomo z boljšim komunikacijskim pristopom obveščali in seznanjali ves segment malega gospodarstva v regiji. Tudi v novem letu bomo nadgradili sodelovanja s ključnimi deležniki gospodarstva v naši regiji, z namenom razvoja in
spodbujanja novih procesov in povezav, katerih rezultat bo predstavljal prilagojene
produkte za naše obrtnike in podjetnike.
Zahvaljujem se vam, gospod predsednik,
za vaš čas in vzpodbudne besede, za katere
verjamem, da bodo marsikateremu
obrtniku in podjetniku pripomogle k bolj
uspešnemu poslovanju.

Težave slovenskih podjetnikov v Avstriji
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

Že nekaj mesecev se mariborski in slovenski obrtniki srečujejo s težavami pri poslovanju na avstrijskem trgu. Pogosto so izpostavljeni inšpekcijskim
kontrolam, ki jim slede visoke kazni za drobne prekrške, celo za pravopisne napake v dokumentaciji. Z januarjem uvaja Avstrija strožjo zakonodajo in
pogoje poslovanja za tuja podjetja. To pomeni, da se bodo razmere za delo naših obrtnikov in podjetnikov verjetno še poslabšale. V pomoč pri reševanju
težav s predlogi za reševanje nastale situacije, s prizadevanji za vzpostavitev enakovrednih pogojev poslovanja z avstrijskimi in drugimi podjetji v Avstriji,
je OOZ Maribor 15. decembra organizirala okroglo mizo na temo Kako (ponovno) vzpostaviti normalne razmere za poslovanje slovenskih podjetij v
Avstriji. Dogodek, ki je bil medijsko izredno odmeven, je potekal v Izobraževalni dvorani Doma obrtnikov v Mariboru.
Na okrogli mizi, ki so se je udeležili številni obrtniki in podjetniki iz Podravja ter
predstavniki podravskih OOZ, so sodelovali Aleš Pulko, predsednik OOZ Maribor, Rok Podlesnik iz podjetja Tlakovci
Podlesnik, Frančišek Eder, predsednik
Sekcije gradbincev pri OOZ Maribor,
Maria Škof iz avstrijske odvetniške pisarne
Grilc Vouk Škof ter Franc Stanonik, vodja
Sektorja za storitve v Direktoratu za notranji trg na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in Gregor Malec iz Oddelka za zaposlovanje tujcev Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve.
Uvodoma je predsednik OOZ Maribor
Aleš Pulko izpostavil težave, s katerimi se
vse pogosteje srečujejo slovenska podjetja
pri delu v Avstriji. Gre za nesorazmerno visoke kazni za drobne prekrške, načrtno izvajanje inšpekcijskih pregledov naših pod-

jetij in kaznovanje drobnih pravopisnih
napak v dokumentih, ki predstavljajo osnovo za kaznovanje. Opozoril je na nove
težave, ki čakajo naše podjetnike letos, ko
v Avstriji stopi v veljavo strožji Zakon o
preprečevanju plačilnega in socialne dampinga za opravljanje storitev tujih delavcev.
Maria Škof iz zamejske odvetniške pisarne, ki je v imenu preko 100 slovenskih
podjetij že vložila pritožbe na evropsko komisijo, je povedala, da so zakonske spremembe nepravične, da je tolmačenje njenih določil dvoumno, upravna praksa diskriminatorska in višine kazni pogosto nesorazmerne s prekrškom.
In kako bo Slovenija pomagala svojim
podjetjem. Franc Stanonik iz Ministrstva
za gospodarstvo je povedal, da sodelujejo z
obrtno zbornico in jim problematika ni
nova. V kratkem naj bi minister za gospo-

 Na okrogli mizi so sodelovali Aleš Pulko, predsednik OOZ Maribor, Rok Podlesnik iz
podjetja Tlakovci Podlesnik, Frančišek Eder, predsednik Sekcije gradbincev pri
OOZ Maribor, Maria Škof iz avstrijske odvetniške pisarne Grilc Vouk Škof, Franc Stanonik iz
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Gregor Malec iz Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve.
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darstvo avstrijskemu gospodarskemu ministru pismeno pojasnil težave slovenskih
obrtnikov in podjetnikov in predlagal sprejetje meddržavnega dogovora o skupni in
enakovredni razlagi pogojev poslovanja v
Avstriji za slovenska kot za ostala podjetja,
torej, da se določilo o odprtem trgu EU izvaja dosledno in da se upošteva evropske
direktive ter se zagotovi enakopravno
obravnavo vseh podjetij ne glede na to iz
katere države EU prihajajo na avstrijsko
tržišče. Obrtnikom in podjetnikom je
obljubil podporo v obliki sistemskih rešitev
problematike poslovanja naših podjetij v
Avstriji. OOZ Maribor bo spremljala njihov trud in sprejete ukrepe in jih tudi
sproti obveščala o težavah svojih članov pri
poslovanju v Avstriji.

 Dogodka so se udeležili številni obrtniki in podjetniki iz Podravja
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Projekt CTEMAlp - pomoč podjetjem in obrtnikom
pri prenosu lastništva podjetja
Rezultati prvega leta sodelovanja v projektu

O

bmočna obrtno podjetniška zbornica
Maribor je v sodelovanju z vodilnim
partnerjem Združenjem zbornic iz regije
Veneto (Italija) in sedmimi zbornicami iz
Avstrije, Nemčije, Švice, Francije in Italije
uspešno izvedla prvi del aktivnosti projekta
CTEMAlp. Storitve OOZ Maribor na področju prenosa lastništva podjetij so tako
pilotni primer v Sloveniji .
Projektne cilje je zbornica v letu 2016
predstavila predstavnikom Ministrstva za
gospodarstvo in tehnološki razvoj (v projektu sodeluje kot opazovalec), kjer pričakujemo, da bodo pridobljene prakse predstavljale tudi za oblikovanje skupnega nacionalnega modela podpore pri prenosu
lastništva podjetij.
Tokom leta sta bili organizirani dve delavnici (AlpCafe in Panel) za vse zainteresirane člane zbornice, institucije iz okolja
ter eksperte. Nanju smo povabili strokovnjake iz pravnega, računovodskega in finančnega okolja, ki so prisotnim podjetni-
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kom/obrtnikom tudi odgovarjali na konkretna vprašanja. Predstavitev projekta je
bila izvedena tudi v okviru Mednarodnega
obrtnega sejma v Celju.
Velik del aktivnosti se je nanašal tudi na
pripravo skupne spletne platforme, ki jo
koordinirajo avstrijski partnerji iz Gradca.
Slednja bo podjetnikom nudila konkretne
informacije glede ponudbe in povpraševanj
po prenosu lastništva podjetij ter številne
koristne naslove. V ta namen so projektni
partnerji pripravili predloge opisov storitev,
ki bodo podjetje na voljo na regionalnem
ali mednarodne nivoju. Aktivnosti so potekale tudi pri dopolnitvi spletne strani
OOZ Maribor, kjer že lahko najdete prve
koristne napotke in nasvete glede prenosa
lastništva podjetij. V sodelovanju z Mariborsko razvojno agencijo je zbornica pripravila tudi iskalnik za ponudbo in povpraševanja, kjer bomo v prihodnosti vključili
celotno območje podravske regije.

Povabilo članom k sodelovanju
Kaj načrtujemo v prvi polovici
leta 2017
V mesecu januarju 2017 bo v Bruslju
na predstavništvu dežele Bavarske organizirana konferenca, kamor so poleg
projektnih partnerjev povabljeni tudi
predstavniki Evropske komisije in nacionalnih institucij. Namen dogodka je
predstaviti projekt in pridobiti potrebno
podporo za trajno izvajanje aktivnosti na
mednarodnem nivoju.
V letošnjem letu se bo zbornica posebej posvetila članom, ki bodo v prihodnosti prenesli svoje lastništvo na znane
prevzemnike ali pa morda potrebovali
pomoč pri njihovem iskanju. V ta
namen bo 2. februarja 2017 organizirana delavnica AlpCafe2, kamor smo
povabili strokovnjake s področja prava
in ocenitve vrednosti podjetij in, ki
bodo podjetnikom nudili koristne nasvete kako se lotiti in izvesti prenos lastništva.
V prvi polovici leta bo objavljena tudi
skupna spletna platforma. Tako bomo
lahko aktivno začeli vnašati ponudbo
naših podjetij/obrtnikov ter jim pomagali pri nakupu obstoječega podjetja v
državah projektnih partnerjev. Enako
pozornost bomo namenili tudi lokalnim
obrtnikom in podjetnikom, ki iščejo
svoje prevzemnike ali želijo kupiti podjetje v lokalnem okolju. Njim bo namenjen iskalnik na spletni strani zbornice.
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Vse člane zbornice, ki se v naslednjih letih
srečujete z vprašanjem prenosa lastništva svojega
podjetja/obrti ali nakupu podjetja v tujini
vabimo k sodelovanju. Skupaj z vsemi zainteresiranimi lastniki bomo definirali oblike pomoči, ki jo potrebujejo ter organizirali pomoč
zunanjih in notranjih ekspertov. Kontaktna
oseba na zbornici: ga. Urška Rafolt , e-pošta:
urska.rafolt@ozs.si , tel: 330 3504.

Alp

Kako se pravočasno pripravite
na prenos lastništva podjetja
/ obrti
Iz večletne prakse, ki jo imajo partnerji v projektu, smo prišli do izsledkov,
da se je s procesom prenosa lastništva
obrti ali podjetja potrebno pričeti ukvarjati vsaj 5 let pred njegovo izvedbo. Slednje velja tudi v primeru, da gre za prenos
v družinskem okviru. Za sam proces v
primeru, da še iščete prevzemnika, pa je
potrebno planirati vsaj dve leti.
Vprašanja, ki jih lastniki pogosto pozabijo, se nanašajo na usposabljanje naslednikov (ki lahko traja dalj časa), postopek njihovega umika iz podjetja/
obrti, izpolnjevanje pogojev in predpisov, davčne posledice in morebitne naložbe kapitala iz naslova prodaje,…. Več
kontrolnih vprašanj lahko najdete na
spletni strani OOZ Maribor v rubriki
IZVAJAMO, kjer smo vam v projektni
rubriki pripravili kontrolni spisek.
Za podrobnejše nasvete, ki bodo prilagojeni konkretnim primerom prenosa
lastništva podjetja/obrti, bomo v letu
2017 na zbornici organizirali individualna svetovanja s pravnega in računovodskega svetovanja.

AlpCafe2

Kako se pripravite na prenos podjetja
Spoštovani!
V projekt CTEMAlp je vključenih iz 11
organizacij (gospodarske zbornice, razvojne
agencije, združenja in univerze) iz šestih različnih alpskih držav. Vsebina projekta je razvoj
sistema mednarodnih storitev na področju
mednarodnega prenosa lastništva podjetij.
OOZ Maribor bo v okviru projekta oblikovala nove storitve, ki bodo podjetnikom
in obrtnikom pomagale pri področju prenosa lastništva podjetij ali obrti. Pri tem želimo spodbuditi podjetnike in obrtnike, da se
pravočasno lotijo aktivnosti prenosa, kar pomeni pri prenosu na znane naslednike vsaj 5
let pred dejanskim prenosom.
Vljudno vabljeni, da se nam 2. februarja
2017 na sedežu OOZ Maribor s pričetkom
ob 9.00 uri pridružite dogodku, na katerega
smo povabili strokovnjake, ki vam bodo podali informacije iz področij:
- spletna platforma za prenos lastništva

podjetij (koristne informacije OOZ Maribor, borza ponudbe in povpraševanj),
- pravni vidik pri prenosu lastništva,
- kako ovrednotiti vrednost podjetja ali
obrti.
Na dogodku bodo sodelovali predstavniki
inštitucij, strokovnjaki in podjetniki.
Poleg predstavitev strokovnjakov bo potekala tudi odprta razprava.
Program dogodka najdete v Prilogi. Tajanje dogodka bo cca. 4 ure.
Udeležba na dogodku je brezplačna.
Dodatne informacije in prijave: Območna obrtna-podjetniška zbornica Maribor, ga.
Urška Rafolt, e-pošta: urska.rafolt@ozs.si, tel:
041 355 135.
Vljudno vabljeni k dogodku.
Program je objavljen na str. 5
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S svetovalno podporo o izobraževalnih
možnostih do novega znanja
Tudi OOZ Maribor je partner
svetovalnega središča pri AZM-LU
Andragoški zavod Maribor – skupaj s partnerskima organizacijama Ljudsko univerzo Slovenska Bistrica in Zavodom Antona Martina
Slomška – izvaja svetovanje o možnostih izobraževanja in učenja odraslih. Izobraževalno
svetovanje je namenjeno zaposlenim, praviloma z največ srednjo poklicno šolo, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali
prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela.
Svetovanje je brezplačno. Izvedemo ga
lahko v prostorih delodajalca ali na naslovu
Andragoškega zavoda Maribor-Ljudske univerze na Maistrovi ulici 5 v Mariboru. Vabimo tudi delodajalce (obrtnike, mala in
srednje velika podjetja), da lahko koristijo
storitve brezplačnega svetovanja o izobraževalnih možnostih za zaposlene. Svetovanje se
lahko izvede tudi v prostorih podjetja kot
oblika svetovanja na delovnem mestu.
Nova znanja za zaposlene - brezplačno
Andragoški zavod Maribor–Ljudska univerza v sklopu projekta pridobivanja temeljnih in poklicnih kompetenc v letu 2017 na-

AlpCafe2
“KAKO SE PRIPRAVITE NA
PRENOS PODJETJA”
četrtek, 2. februar 2017, 9.00-13.00
Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Titova cesta 63, Maribor
(izobraževalna dvorana)
8:45 Registracija udeležencev
9:00 Pozdravni nagovor
Aleš Pulko, predsednik OOZ Maribor
9:30 Predstavitev aktualnih aktivnosti
projekta C-TEMAlp Kontinuiteta tradicionalnih obrti na
območju alpskega prostora
Leonida Polajnar,
direktorica OOZ Maribor
Spletna platforma za prenos lastništva
podjetij OOZ Maribor
Vladimir Rudl,
Mariborska razvojna agencija
10:30 Pravni vidik v procesu prenosa
lastništva podjetij
Odvetnik Slavko Štepec
iz Odvetniške pisarne Štepec, d.o.o.
11:30 odmor
11:45 »Koliko je vredno moje
podjetje?«
Mateja Ahej, strokovnjakinja iz področja
vrednotenja podjetij
12:45 Zaključek dogodka
Prijave na urska.rafolt@ozs.si.
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črtuje naslednje brezplačne vsebine za zaposlene. Pri tem imajo prednost zaposleni, starejši od 45 let. Poleg že omenjenih partnerjev
projekta na področju svetovanja, sodeluje v
projektu kompetenc tudi Fundacija Prizma.
V letu 2017 bomo izvajali naslednje programe oz. tečaje:
1. Računalniške tečaje, ki omogočajo pridobitev temeljnih informacijskih znanj ter izdelavo in oblikovanje besedil, uporabo interneta in elektronske pošte; tečaje izvedemo v
10 do 12 srečanjih.
2. Tečaje slovenščine na začetni in nadaljevalni
stopnji, ki jih izvedemo v 24 ali 36 srečanjih.

3. Jezikovne tečaje v obliki t. i. programov Jezika in kulture za pokušino, ki nudijo prosto izbiro tujega jezika, in sicer od
nemščine, angleščine, kitajščine ipd.
Programi so za posameznike in podjetja
brezplačni, saj naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Dodatne informacije lahko dobite na Andragoškem zavodu Maribor-Ljudski univerzi,
Maistrova ulica 5 v Maribor, in sicer na telefonski številki: 02 / 234 11 11 ali preko elektronske pošte: info@azm-lu.si
Več informacij na spletni strani:
http://www.azm-lu.si/svetovalno-srediscemaribor/427-svetovanje-2016-2022
http://www.azm-lu.si/projekti/419-kompetence-2016-2019
Tim Andragoškega zavoda
Maribor-Ljudske univerze

Aktualna vprašanja delovanja v Avstriji
sreda, dne 01. februarja 2017, od 11.00. do 14.00 ure
v prostorih OOZ Maribor, Titova 63, 2000 Maribor
1.1. 2017 je začel veljati v Avstriji novi Zakon o
preprečevanju socialnega in plačilnega
dumpinga. Na posvetu bodo predstavljene
novost, ter možne rešitve težav, s katerimi se
trenutno srečujejo podjetja, ki v Avstriji
opravljajo storitve.
Program:
11.00 – 11.15
Pozdrav udeležencev in otvoritev strokovnega posveta
11.15 – 11.45
Novosti pri napotitvah po 1. 1. 2017:
Priglasitev dejavnosti
ZKO3/ZKO4 obrazec, pasti
Jamstvo naročnika
11.45 – 12.00
Povzetek aktualnih primerov
12.00 – 12.30
Prevoz v Avstrijo: kabotaža po avstrijskih
pravilih, koncesije in licence za transport,
važna določila delovnega prava, dnevnice,
socialno zavarovanje, obračun plač
12.30 – 12.45 Odmor
2.45 – 13.15
nadaljevanje - novosti pri napotitvah po
1. 1. 2017:
- Kazenski postopki in globe po 1.1.2017
- Obvezna dokumentacija, ki jo mora imeti
delavec pri sebi
- Olajševanje pri shranjevanju potrebnih
dokumentov
13.15 – 14.00
Opravljanje čezmejne storitev v Avstriji:
- Potrebne podlage za prijavo
- ZKO 3 ali ZKO 4 – prijava državljanov
tretjih držav
- Pogodba o delu ali posredovanje delovne
sile

- Kaj naj vsebuje Aneks za napotitev
- Kdaj potrebujete delovno vizo C ali D
- Plača – kaj in kako preveri finančna policija
- Kako delavcu pravilno plačati
- Uvrstitev v kolektivno tarifo
- Potni stroški in dnevnice
- Božičnica in regres po avstrijskih pravilih
- Kako urne evidence pravilno voditi
- Pravilna priprava na finančno inšpekcijo
14.00 – 14:30 Razprava
Seminar se bo izvedel v sodelovanju z odvetniško pisarno Grilc-Vouk-Škof Celovec/
Gradec/Ljubljana. Predavala bo dr. Maria
Škof, odvetnica.
KOTIZACIJA:za člane znaša 40 € na
osebo (z DDV), za nečlane znaša 100 € na
osebo (+ DDV).
Sklad za izobraževanje Maribor za člane
vrača stroške po Pravilniku o pogojih vračanja
stroškov izobraževanj.
PRIJAVA: Udeležba vašega podjetja je
možna le ob pravočasni prijavi preko spodaj
navedene spletne prijavnice ali elektronsko na
naslov: urska.rafolt@ozs.si najkasneje do
vključno ponedeljka, 30. januarja 2017 do
10. ure.
Pisna odjava poslana na maribor@ozs.si je
možna do petka, 27. 1. 2017 do 14. ure. V
primeru da svojega sodelovanja (pisno / preko
e-pošte) ne odpoveste v dogovorjenem roku,
vam OOZ Maribor zaračuna 20% kotizacije
(priprava gradiva, administrativni stroški
ipd.). Odjave na dan izobraževanja ne upoštevamo. Brez odjave kotizacijo zaračunamo
v celoti. V primeru prenizkega števila prijav
si pridržujemo pravico do odpovedi. V primeru prevelikega števila prijav pa bomo upoštevali vrstni red prijav.
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4. konferenca ženske podjetnosti v Mariboru
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

Četrta konferenca ženske podjetnosti, ki je bila 24. novembra v Hotelu City
v Mariboru, in ki se je je udeležilo okrog 170 podjetnic, je tokrat potekala
pod sloganom Ženske zaposlujmo ženske. 70 podjetnic in obrtnic pa je na
stojnicah na predstavitvenem sejmu izdelkov in storitev Sklenimo posel
predstavilo svoje delo in storitve. Konferenco je organiziral Regijski svet
poslovnih žensk in podjetnic pri ŠGZ, na njem pa so aktivno sodelovale tudi
obrtnice in podjetnice OOZ ter direktorica mariborske zbornice Leonida
Polajnar.

K

ot so v vabilu zapisale organizatorke prireditve, smo še
vedno priče situacijam, ko imajo pri zaposlitvi prednost
moški. Ob tem, da je večina vodij kadrovskih oddelkov žensk.
Zakaj torej ženske ne zaupamo ženskam. In ali je to res in zakaj.
To je bila osrednja tema letošnje konference ženske podjetnosti
pod motom Ženske – zaposlujmo ženske.
Uvodni vsebinski nagovor je pripadel Nataši Pirc Musar, ki je
žensko občinstvo navdušila s svojo neposrednostjo, odkritostjo in
izkušnjami iz dela svoje odvetniške pisarne, kjer ima nenamerno
zaposlene le ženske sodelavke. V nadaljevanju je Tanja Salecl iz
sektorja za enake možnosti Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve med drugim povedala, da so ženske vendarle podjetniško
angažirane, vendar jih je treba pri tem bolj spodbuditi.
Po uvodnem vsebinskem nagovoru so sledili vodeni pogovori z
gostjami. Med njimi tudi s Heleno Krevh Zorec, obrtnico OOZ
Maribor, ki že 25 let vodi družinsko podjetje Neonart. V podjetju,
ki izdeluje, montira in servisira svetlobne in reklamne napise, zaposlujejo 15 delavcev, med njimi sta sicer le dve ženski, saj gre za
proizvodnje podjetje. V svojem izvajanju je Helena Krevh Zorec,
kot človek iz prakse, spregovorila o težji zaposljivosti žensk, o tem,
kako morajo prilagajati svoje družinsko življenje in materinstvo
službi in karieri in kako zelo pomembna je pri tem podpora njihovih družin in razumevanje za zaposlitvene ambicije ženske.
Meni, da je v podjetju pomembno vzpostaviti ravnovesje med spoloma, imeti mešan kolektiv, kjer se dopolnjujejo lastnosti obeh

 V razpravi je sodelovala tudi Helena Krevh Zorec, direktorica družinskega podjetja Neonart in članica
OOZ Maribor

spolov. Prihodnje leto bo družinsko
podjetje Neonart praznovalo visok
jubilej, 50 let uspešnega delovanja v
obrti in podjetništvu.
V popoldanskem času sta bili dve
tematski delavnici. Na delavnici o
ženski kreativnosti preko meja so se
podjetnice in obrtnice pogovarjale o
prednostih zaposlovanja žensk, o
spodbujanju ženske podjetnosti ter
načinih, kako okrepiti sodelovanje
med ženskami. Na drugi tematski
delavnici so razpravljali o tem, kako
neuspeh spremeniti v priložnost.
Tudi letos je bil dogodek ženske
podjetnosti s predstavitvenim sejmom povezovalen dogodek, priložnost za izmenjavo izkušenj in sklepanje novih poslovnih sodelovanj.

 Tema 4. konference o ženki podjetnosti je bila Ženske – zaposlujmo ženske

Kompetenčni centri za razvoj kadrov
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

Na OOZ Maribor je bila 22. novembra 2016 informativna delavnica s
predstavitvijo javnega razpisa Kompetenčni centri za razvoj kadrov
2017/2018. Izvedel jo je Aleš Vidmar iz Javnega sklada RS za razvoj kadrov
in štipendije.
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avni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je v sodelovanju z
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru sredstev iz Evropskega socialnega sklada podprl povezovanje slovenskih podjetij v partnerstva za razvoj kadrov in
konec oktobra 2016 v okviru Pametne specializacije objavil razpis
za vzpostavitev in delovanje kompetenčnih centrov za razvoj kadrov. Namen razpisa je izboljšanje kompetenc, produktivnosti,
ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Glavna aktivnost, ki bo na voljo
vključenim podjetjem, bo izvedba usposabljanj, ki krepijo poklicno
specifične kompetence, ki pomenijo primerjalno prednost za podjetje. Za javni razpis, datum prijave je bil 12. 12. 2016, je okvirno
namenjenih 4 mio sredstev, predvideno obdobje izvajanja pa je od
začetka leta 2017 do konca 2018. Gre za nadaljevanje uspešnega
programa, ki je potekal med leti 2010 – 2015 in ki je povezal 19
različnih panog in preko 300 podjetij ter omogočil usposabljanja
več kot 14.500 zaposlenim.
Na delavnici se je zbralo preko 30 potencialnih prijaviteljev na
razpis, ki so po predstavitvi postavili številna vprašanja v zvezi z
razpisom.

NAŠPOROČEVALEC

PARTNERJI

Po podjetniški nasvet v Novo KBM
O aktualnih gospodarskih razmerah in o tem kaj banka srednje velikim in
malim podjetnikom nudi, smo se pogovarjali z g. Mihaelom Feherjem,
direktorjem za področje Vzhodna Slovenija, poslovanje z gospodarskimi
družbami.
Gospod Feher kako bi na kratko – v
2 stavkih – predstavili Novo KBM?
Nova KBM je kakovosten partner, ki
podjetjem in podjetnikom ne omogoča le
bančnih storitev, ampak celovito finančno
svetovanje. Podpiramo poslovne ideje, ki
prinašajo dodano vrednost podjetništvu in
imajo razvojni potencial. S celovito ponudbo bančnih storitev podjetnikom zagotavljamo kakovostno in sodobno finančno
podporo v vseh obdobjih poslovanja in razvoja poslovne ideje oz. projekta.
Za odlično poslovanje je pomembno dobro poznavanje strank. Kako
Nova KBM krepi sodelovanje s
strankami?
V Novi KBM dajemo velik pomen svetovanjem, izobraževanjem ter delavnicam,
saj menimo, da so informacije ključ do
uspeha. Tako smo pred 7 leti kot prva
banka v Sloveniji odprli Podjetniški center.
Namenjen je tako podjetnikom začetnikom kot zrelim podjetjem, ki načrtujejo ali
izvajajo razvojne projekte ali se srečujejo s
poslovnimi izzivi.
To je prvi tak center v Sloveniji. Podjetniški center Nove KBM za podjetnike pomeni dodano vrednost in pomoč pri njihovem delu. Gre za partnersko sodelovanje
Inštituta za raziskovanje podjetništva in
naše banke. V okviru Podjetniškega centra
podjetnikom, izključno našim strankam,
brezplačno zagotavljamo finančno-ekonomsko svetovanje, poslovno svetovanje in
svetovanje pri pridobivanju subvencij Evropske unije, nudimo jim pomoč pri uporabi poslovnih orodij in druge ugodnosti.
Organiziramo tudi izobraževanja, usposabljanja in podobne dogodke za podjetnike.
V letu 2016 smo okrepili sodelovanje z
lokalnimi gospodarskimi in obrtnimi zbornicami in skupaj organizirali poslovne zajtrke. Jeseni so se podjetniki srečali na zaj-

trku v Murski Soboti in Mariboru, kjer so
govorili o temah s področja upravljanja
premoženja in vrednosti podjetja.
Kot dodatno vrednost za člane OOZ
Maribor smo pripravili tudi mesečna svetovanja. Tako so vsem članom vsak mesec
(v prostorih OOZ Maribor) na voljo bančni strokovnjaki, s katerimi bodo skupaj
poiskali možne rešitve in odgovore na svoja
vprašanja.

Ali razmišljate tudi o novih storitvah?
V prihodnosti se bo banka še bolj osredotočila na poslovanje s prebivalstvom ter
z malimi in srednje velikimi podjetji.
Skladno z našo razvojno politiko bomo
tudi v letu 2017 nadgrajevali obstoječe storitve in uvajali nekatere nove, predvsem na
področju sodobnih bančnih poti.
V tem letu bomo še posebej aktivni na
področju kreditov, ponudbe za zahtevnejše
stranke, zavarovalniških produktov in nadgradenj spletne in mobilne banke. Krepili
bomo tudi svetovalno vlogo z namenom
zagotavljanja še boljše obravnave naših
strank.
Ali poleg ostalih storitev ponujate
možnost odkupa terjatev? Kakšni
so pogoji?
V Novi KBM se za prodajo terjatev v
obliki faktoringa odločajo vsa podjetja –
velika, srednja in mala. Faktoring podjetjem omogoča možnost predfinanciranja in
s tem takojšno pridobitev likvidnih sredstev.
Praviloma se odkupujejo ne zapadle
terjatve. Pogoji za odkup se razlikujejo pri
vsakem poslu posebej in so odvisni od višine odkupljenih terjatev, valute in rizika
neplačila. Odkupujemo terjatve samo z
regresom, kar pomeni, da odstopnik za
primer neplačila dolžnika zavaruje terja-

Finančna svetovanja z Novo KBM na OOZ Maribor
Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor v sodelovanju z Novo KBM za vas pripravlja individualna finančna svetovanja.
Vabimo vas, da se udeležite individualnih finančnih svetovanj, kjer boste lahko dobili koristne informacije za uspešno poslovanje vašega podjetja.
Strokovnjaki iz Nove KBM vam bodo svetovali iz področja financ, vsak prvi četrtek v mesecu
od 11.00 ure do 13.00 ure v sklopu utečenih svetovanj iz področja računovodstva in davkov, ki ga
izvaja naša dolgoletna svetovalka mag. Romana Mernik iz podjetja Fininvest d.o.o., vsak četrtek
med 13.00 uro in 15.00 uro.
Svetovanja bodo potekala na sedežu OOZ Maribor, Titova 63, 2000 Maribor.
Dodatne informacije in prijave na svetovanja: Območna obrtna-podjetniška zbornica Maribor,
ga. Manja Finžgar Jager, telefonska številka: 02 330 35 04 ali elektronska pošta: manja.finzgar@ozs.si.
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tve z zavarovanjem, ki je skladno s politiko banke.

Gospodarske napovedi za leto 2017
so obetavne. Kašna so vaša pričakovanja?
Zaznavamo okrevanje slovenskega gospodarstva in s tem posledično tudi kreditne dejavnosti. Pri kreditiranju smo v
preteklih letih zaznali zadržanost pri najemanju kreditov, v zadnjem obdobju pa zaznavamo trend najema kreditov, za katerega si obetamo, da bo v prihodnosti doprinesel še k dodatnemu razvoju slovenskega gospodarstva.
Naši člani, ki so predvsem mikro,
mala in srednja podjetja (in ne
smemo pozabiti, da so to večinoma
družinska podjetja, ki razpolagajo z
vsem svojim premoženjem), imajo
težave pri odobritvi kredita. So se
tukaj kriteriji kaj spremenili?
Vsak podjetnik mora upravičiti smotrnost investicije, zato je za podjetja priporočljivo, da pripravijo pregledne poslovne
načrte, ki zajemajo vse informacije, potrebne za ocenjevanje investicije. Banka
mora namreč presoditi, ali je podjetje odplačilno sposobno in bo tudi v prihodnosti
imelo primeren denarni tok za vračilo posojila ter ali so na voljo zadostna jamstva.
Pri odločitvi o odobritvi kredita je za
banko najbolj pomembno, da lahko ugotovi, ali je podjetje odplačilno sposobno in
ali ima zadostna in kvalitetna jamstva. Pri
določitvi pogojev za najem kredita med
drugim upoštevamo kreditno sposobnost
posameznega kreditojemalca, bonitetno
oceno podjetja ter njegovo preteklo in tekoče poslovanje. Pri odobritvi presojamo
vnaprej določene kriterije, kot so med drugim odplačilna sposobnost, vrsta zavarovanja kredita in sodelovanje na drugih področjih poslovanja z banko. Vsako stranko
obravnavamo individualno in ji v skladu z
željami in zmožnostmi predlagamo čim
boljšo obliko financiranja.
Kakšne obrestne mere nas čakajo v
letu 2017?
V evroobmočju še zmeraj prevladujejo
razmeroma nizka inflacijska pričakovanja
in presežna likvidnost. Projekcije obrestnih
mer v letu 2017 zato ostajajo na nizkih nivojih.
So na vidiku kakšne posebne ugodnosti za podjetnike začetnike?
Mala podjetja in samostojni podjetniki
ostajajo ena pomembnejših ciljnih skupin
Nove KBM. Tudi v letu 2017 bomo tej
ciljni skupini zagotavljali kakovostne finančne rešitve ter se v največji možni meri prilagajali njihovim potrebam in zahtevam.
Za podjetnike začetnike so na voljo vse
bančne storitve ter storitve Podjetniškega
centra.
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V Sloveniji je trg faktoringa, v primerjavi
z vsemi državami EU, najmanj razvit
 Avtor | Tadej Tufek

Kaj je faktoring? Faktoring (odkup terjatev) je finančna storitev, ki podjetjem omogoča financiranje
poslovanja z odkupom nezapadlih terjatev. Pri faktoringu je pomembna kreditna sposobnost
končnega dolžnika in ne odstopnika terjatev. Storitev omogoča pridobivanje ustreznih virov za
financiranje obratnega kapitala za majhna in srednja podjetja. Z uporabo faktoringa se lahko z
odprodajo terjatev zniža tveganost poslovanja, po drugi strani pa dražje vire nadomestijo s cenejšimi.
Danes je faktoring ena izmed najbolj konkurenčnih in v svetovnem merilu vse bolj uveljavljenih
finančnih storitev.

T

rg faktoringa oz odkupa terjatev je v
Sloveniji razmeroma majhen in je
ocenjen pod 2 % v primerjavi z BDP. V Evropi je povprečje precej višje, in sicer nekje
med 6 % in 7 %, pri čemer se uporaba tovrstnih storitev v določenih evropskih državah giblje tudi nad 10 % BDP. Na tem področju je torej v Sloveniji še veliko prostora.
Storitve faktoringa uporabljajo podjetja
vseh velikosti in iz različnih panog. Uporabljajo ga za izboljšanje bilanc, za redno plačevanje svojih obveznosti, za pospeševanje
prodaje in podobno.
Za faktoring velja, da je v Evropi in dru-

god po svetu pripoznana kot finančna storitev s katero je mogoče ublažiti likvidnostne težave gospodarskih subjektov. V krizi
je to še posebej pomembno, kar se kaže v
globalni rasti te dejavnosti.
Podjetja za svoje financiranje v največji
meri uporabljajo a) notranje vire financiranja (privarčevani zaslužek, prodaja sredstev), sledi (b) bančno posojilo in (c) lizing,
odkup kratkoročnih terjatev in faktoring.
Drugi viri so bili manj uporabljani.
Faktoring je primeren za zagotavljanje tekoče likvidnosti (plačilo dobaviteljev, podaljšanje rokov plačil pri dobaviteljih in

kupcih ipd.), za zagotavljanje plačil (zavarovanje terjatev) ter za upravljanje (razbremenitev administrativnih opravil) terjatev.
V letu 2015 je celoten promet, sklenjen
preko odkupa terjatev oz faktoringa, v EU
znašal že 1,47 Trilliona eurov, od česar glavnina odpade na:
- 25,6% na Veliko Britanijo
- 12,95% na Italijo
- 16,87% na Francijo
- 14,21% na Nemčijo
- 7,83% na Španijo
- 22,54% na druge EU države

Vabimo vas na seminar:

»Davčni obračun in letno poročilo za leto 2016«
V torek, 14. februarja 2017, 13:00, Titova cesta 63, Izobraževalna dvorana (pritličje)
DNEVNI RED:
1. Sestava letnega poročila za gospodarske družbe in samostojne podjetnike
za leto 2016 (pregled novosti ZGD1 in pregled sprememb SRS 2016, ki
vplivajo na pripravo in sestavo letnega
poročila ter pregled sestavnih delov
letnega poročila v skladu z določili
ZGD-1 ter pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS
2016).
Na željo udeleženk zadnjega srečanja
bomo nekaj več časa namenili prehodu na SRS 2016 in novostim na
tem področju, ki se uporabljajo od 1.
1. 2016.
2. Obračun davka od dohodkov iz dejavnosti – davčni obračun za s.p. in
druge zasebnike, ki vodijo poslovne
knjige po dejanskih odhodkih in posebej posebnosti sestave davčnega
obračuna za tiste, ki so se odločili za
sistem normirancev (pregledali bomo
posebnosti nekaterih postavk davčnega obračuna in opozorili na nekatere davčno nepriznane prihodke in
davčno nepriznane odhodke ter pregledali novosti, ki so pričele veljati s
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1. 1. 2017, nato pa bomo pregledali
še davčne olajšave).
3. Praktični primeri in izračuni, ki jih
bodo prejeli samo udeleženci seminarja.
Izračunali bomo davčne obveznosti in
akontacijo davka iz dejavnosti, nato
bomo izračunali zavarovalno osnovo
za leto 2017 in prikazali posebne primere za zavezance, ki pričnejo z dejavnostjo med letom. Ponovili pa
bomo novosti v zvezi s predložitvijo
obrazca OPSVZ in OPSVL, ki ga bo
FURS prvič pred-izpolnil že v januarju 2017. Predavateljica: mag. Romana Mernik – FININVEST d.o.o.
TRAJANJE SEMINARJA:
13.00 - 16.00 (štiri pedagoške ure)
KOTIZACIJA:
- za člane znaša 40 € na osebo (z DDV),
- za nečlane znaša 100 € na osebo
(+ DDV).
Sklad za izobraževanje Maribor za člane
vrača stroške po Pravilniku o pogojih vračanja stroškov izobraževanj.

PRIJAVA:
Udeležba vašega podjetja je možna le ob
pravočasni prijavi preko spletne prijavnice
na sletni strani www.ozs.si v zavihku DOGODKI ali elektronsko na naslov: maribor@ozs.si najkasneje do vključno ponedeljka, 13. februarja 2017 do 12. ure.
Pisna odjava poslana na maribor@ozs.si
je možna do petka, 10. Februarja 2017 do
14. ure. V primeru da svojega sodelovanja
(pisno / preko e-pošte) ne odpoveste v dogovorjenem roku, vam OOZ Maribor zaračuna 20% kotizacije (priprava gradiva,
administrativni stroški ipd.). Odjave na
dan izobraževanja ne upoštevamo. Brez
odjave kotizacijo zaračunamo v celoti. V
primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi
Prosimo, da kotizacijo poravnate pred
pričetkom seminarja na transakcijski račun
Območna obrtno-podjetniška zbornica
Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor,
številka: 02528-0260623090 (NLB),
sklic: 300 – davčna številka, namen plačila: davčni seminar.
Dodatne informacije: tel: 02 330-3-506,
gsm: 051 672 657 Viktorija Vodušek, enaslov: maribor@ozs.si Spletno prijavo
lahko uredite na www.ooz-maribor.si

NAŠPOROČEVALEC

IZOBRAŽEVANJE
140 let Srednje trgovske šole Maribor

Skupaj do uspeha
 Avtor | Breda Malenšek

Srednja trgovska šola Maribor je praznovala
letos 140 let delovanja. Visok jubilej so obeležili
24. novembra v Narodnem domu Maribor s
slovesnostjo, s pestrim programom, ki so ga
pripravili dijaki. Slovesnosti so se udeležili tudi
predstavniki OOZ Maribor, ki že leta dobro
sodeluje s to srednjo mariborsko šolo.

O

zgodovini šole in njenem razvoju je
uvodoma spregovorila ravnateljica
šole, Tanja Lakoše. Šolo za trgovski kader
so v Mariboru uradno ustanovili leta 1876
s sedežem na Gregorčičevi ulici 12. Pro-

gramu trgovec sta se kasneje pridružila program aranžerski in ekonomski tehnik in še
kasneje upravni tehnik, ki ga danes izobražujejo v programu administrator. Že 55 let
pa uspešno izvajajo tudi izobraževanje
odraslih. Leta 1959 so bili postavljeni temelji stavbe na Mladinski ulici 14, kamor
se je šola preselila tri leta kasneje in kjer je
še danes. Seveda šola ni samo stavba, so ljudje. Gre za prepletanje pozitivnih odnosov
med učitelji, zaposlenimi in dijaki in tudi
starši, ki živijo in uresničujejo slogan šole:
Skupaj do uspeha. In tako so skupaj s predhodniki napisali 140 strani bogatih spominov v knjigi trgovske šole. Vsaka stran

Na VSGT tudi lani uspešni
 Avtor | Breda Malenšek

N

a Višji strokovni šoli za gostinstvo
in turizem Maribor, šoli mednarodnih razsežnosti, so bili tudi v letu 2016
nadvse uspešni.. Šola s svojim aktivnim
udejstvovanjem, izvajanjem številnih projektov in kakovostnim izobraževanjem kadrov v gostinsko turistični in velneški dejavnosti že vrsto let prispeva k razvoju
stroke na lokalni in nacionalni ravni.
Na tiskovni konferenci, ki je bila na šoli
20. decembra 2016 je direktorica Helena
Cvikl predstavila prerez šolskega dogajanja
preko leta. Tudi v letu 2016 so njihovi študentje poželi številne uspehe in osvojili
mnoga priznanja in medalje na prestižnih
mednarodnih tekmovanjih. Poseben dogodek za VSGT v letu 2016 je bila organizacija mednarodnega tekmovanja v strežnih
veščinah Coupe Georges Baptiste, ki med
vsemi tekmovanji v strežnih veščinah velja
za enega najzahtevnejših preizkusov.
Ob prazničnem zaključku leta so na
VSGT skupaj s študenti in v sodelovanju s
Studiem Oranž obudili spomine na Cafovo
ulico iz preteklosti in v ulico za dva decembrska dneva privabili živahno predpraznično dogajanje. V začetku 20. stoletja je bil
na mestu današnje zgradbe VSGT prvi
stalni kinematograf v mestu, ki je v ulico
prinesel drugačno življenje. Delček tega
utripa so na VSGT pripravili z Božično
ulico kulinaričnih okusov, tekmovanjem v
izvedbi najokusnejše in najbolj dinamične
božične stojnice. Prav posebna zgodba pa
je zaživela z odprtjem zimske pravljice in
Št. 1–2 2017

predstavlja novo generacijo, ki je ne glede
na čas s svojim načinom dela, učenjem in
pozitivnimi vrednotami prispevala šoli pomemben pečat.
Zbrane je pozdravil tudi župan Mestne
občine Maribor Andrej Fištravec, jim je
čestital za dosežene uspehe in k visokemu
jubileju. Ker se slovesnosti zaradi obveznosti ni mogla udeležiti, je pozdravno brzojavko poslala ministrica za izobraževanje in
šolstvo Maja Makovec Brenčič. V njej je zapisala, da jo veseli, da se je šola ves čas razvijala s posebnim poudarkom na odličnosti. Dijaki so se nato predstavili v zanimivem, pestrem ter odlično izvedenem kulturnem programu, poimenovanim Na mariborskih ulicah nekoč in danes.
Na šoli so v lanskem šolskem letu uredili
ulično prodajalno, ki mladim in odraslim,
ki se na šoli izobražujejo, približa delo
trgovca, omeniti velja še pa odlično sodelovanje z lokalnim okoljem, kot je bilo v
okviru projekta Polepšajmo Gosposko,
aktivnosti v okviru projekta Eko šola in
vključevanje v številne humanitarne akcije.
Danes je Srednja trgovska šola Maribor
sodobna šola, v kateri izvajajo pet izobraževalnih programov, obiskuje pa jo več kot
tristo dijakov.

zimskega paviljona, ki so ga postavili na
letni terasi šolske restavracije Sedem, ki bo
odprt vse do konca zime.

NAŠI ČLANI

Poberejo in operejo - nova Ročna
avtopralnica Krajnc na Teznem
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

J

anuarja je pričela obratovati nova
Ročna avtopralnica Krajnc na Domnovi ulici 1na Teznem. Odprlo jo je družinsko podjetje Avtoservis Krajnc, ki se na
tej lokaciji že preko 21 let ukvarja s servisnimi storitvami. V družinskem podjetju
Avtoservis Krajnc so poleg nosilca dejavnosti Branka Krajnca še žena Renata, sin Nejc,
ki dela v servisu in sin Grega, ki vodi novo
ročno avtopralnico. Poleg družinskih članov so v podjetju še štirje zaposleni.
V novi, sodobno opremljeni Ročni avtopralnici Krajnc, specializirani za pranje
osebnih, enoprostorskih in terenskih vozil
ter kombijev, nudijo ročno zunanje pranje
in notranje čiščenje, zunanje in notranje
globinsko kemično čiščenje, poliranje, odstranjevanje prask ter poliranje žarometov.
Glavna novost nove Ročne avtopralnice
Krajnc je sistem »poberi in operi«, kar pomeni, da pridejo po vaše vozilo, ga operejo,
očistijo in pripeljejo nazaj, vse seveda po
predhodnem naročilu na telefonsko številko 051 607050.
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Preizkus znanja iz varstva
pri delu in požarne varnosti
za storitvene dejavnosti
Spoštovani člani in članice!
Če je pri Vas že potekel rok veljavnosti
preizkus znanja iz varstva pri delu in požarne varnosti za nosilce dejavnosti in vaše
zaposlene vas vabimo, da se ponovno udeležite tečaja in preizkus znanja iz varstva pri
delu in požarne varnosti za storitvene dejavnosti: krovci in kleparji, sevisne storitve
na vseh vrstah inštalacij (elektro, strojne,
telekomunikacijske, vodovodne…), montažna dela, gradbene dejavnosti in vsi ostali,
ki izvajajo storitvena dejavnosti pri strankah.
Tečaj in preizkus bomo izvedli v sredo,
1. 2. 2017 s pričetkom ob 17.00 uri, v
pritlični izobraževalni dvorani Doma
obrtnikov Maribor, Titova cesta 63 v Mariboru.
Izvajalec tečaja in preizkusa znanja je
Anton KUNSTEK iz podjetja IVD Maribor.

Kotizacija - za člana na osebo: tečaj
in preizkus znanja znaša 24,40 € (z
DDV),
za nečlane na osebo: tečaj in preizkus
znanja znaša 48,00 € (z DDV).
Subvencioniranje stroškov: Sklad za
izobraževanje Maribor pokrije stroške tečaja članom po veljavnem Pravilniku o pogojih vračanja stroškov izobraževanja. Pristopno izjavo za članstvo (mesečna članarina za delavce in delodajalce znaša 7,00
EUR (+ DDV) na osebo in vlogo najdete
na spletni stani sklada: www.sidsp-mb.si
Ostali Kotizacijo do začetka seminarja
nakažete na TRR: SI56 0252 8026 0623
090 odprt pri NLB, sklic – matična številka podjetja. Na plačilni nalog napišite:
ime in priimek udeleženca, delovno organizacijo in ‘’namen nakazila’’: ‘’Tečaj varstvo pri delu 2017’’. Dokazilo o plačilu
izobraževanja pošljite po e-mailu: mari-

bor@ozs.si , ali pa ga predložite ob začetku preizkusa.
Prosimo Vas, da izpolnjeno prijavnico
posredujete na naslednji naslov: Območna
obrtno-podjetniška zbornica Maribor,
Titova c. 63, 2000 Maribor ali faks: 02
3000 491 ali e-naslov:
manja.finzgar@ozs.si
Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest.
POMEMBNO: Za vse zaposlene, ki
imajo valjavna potrdila in jim potečejo v
letu 2017 se bodo potrdila izdala na dan
zapadlosti potrdila. Priporočamo opravljanje preizkusa, ker v tem času ni toliko
obsežnega dela na terenu. Seznanili se
boste tudi z izvajanjem veljavnih pravilnikov v praksi- načini in metode.
Za morebitne dodatne informacije se
obrnite na Manjo Finžgar, tel. 02/ 330
35 04, 041 666 642

POVZETEK RAZPISA SPS – PRODUKT P7R

Mikrokrediti na problemskih območjih
Namen: neposredno zagotavljanje virov
financiranja mikro in malim podjetjem za
nemoteno poslovanje.

Problemska območja:
- območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče –
Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju,
Podvelka in Radlje ob Dravi),
- območja občin Pomurske regije
(Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci,
Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji
Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota,
Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje,
Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in
Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož
in Središče ob Dravi,
- območja občin Pokolpja (Kočevje,
Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
- območja občin Hrastnik, Radeče in
Trbovlje.
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Upravičeni stroški:
izdatki za materialne investicije (nakup
opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov), izdatki za obratna sredstva
(nakup materiala, nakup trgovskega
blaga, opravljene storitve, plače-max
50% zneska kredita), nastale od
01.12.2016 do 5.7.2017 oz. od
1.4.2017 do 5.12.2017:
Višina kredita:
od min 5.000 EUR do max 25.000,00
EUR.
Obrestna mera:
pogodbena obrestna mera je fiksna in
znaša 1,1% letno.
Ročnost kredita:
najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev,
najdaljša 60 mesecev. Najdaljši možni
moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev.
Stroški odobritve kredita:
se ne zaračunajo
Zavarovanje kredita: 5 bianco menic
podjetja in osebno poroštvo vsaj 1 : 1
(razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega
premoženja).

Črpanje kredita: je namensko in enkratno
Razno: pridobiti je potrebno bonitetno
oceno na osnovi S.BON obrazca pri AJPES
– upoštevala se bo boniteta v razredu med
SB1 in SB8.
Oddaja prijav: 01.02.2017, 01.03.2017,
01.04.2017, 01.05.2017, 01.06.2017,
01.07.2016, 01.09.2017 in 01.10.2017
Informacije v zvezi s prijavo na razpis
P7R:
PREDSTAVITEV JAVNEGA RAZPISA
SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA
SKLADA
Vabimo vas na brezplačno PREDSTAVITEV JAVNEGA RAZPISA SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA UGODNE MOŽNOSTI FINANCIRANJA INVESTICIJ IN TEKOČEGA POSLOVANJA pod nazivom P7R 2016 – MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH
OBMOČJIH, ki bo potekala v ponedeljek,
23.1.2017, ob 14. uri v izobraževalni dvorani Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor(Titova 63; Maribor) “

NAŠPOROČEVALEC

NAŠI ČLANI

Gazela dravsko-pomurske regije za leto 2016 je podjetje
Orodjarstvo Gorjak

N

a šestem regijskem izboru v sklopu
Dnevnikovega izbora Gazela so izbrali podjetje Orodjarstvo Gorjak za gazelo dravsko-pomurske regije, ki se je kot
šesta finalistka potegovala za priznanje
zlata gazela 2016.
»Podjetništvo moraš imeti v krvi. To ti
pomaga, da lažje prenašaš dnevne pritiske
in izzive, ki jih prinaša podjetništvo,« razmišlja Marko Gorjak, namestnik direktorja Orodjarstvo Gorjak, ki je bilo na zadnjem regijskem izboru v sklopu Dnevnikovega izbora Gazela 2016 prepoznano za gazelo dravsko-pomurske regije.
Družinsko podjetje Orodjarstvo Gorjak
na področju proizvodnje, prodaje in razvoja vodita sinova ustanovitelja podjetja
Franja Gorjaka, 21-letni Miha in 25-letni
Marko Gorjak. Podjetje planira gradnjo
dodatnih proizvodnih prostorov, kar jim
bo omogočilo lažje izpolnjevanje naročil.
Trenutno imajo proizvodnjo zapolnjeno do

aprila, želijo pa si čim prej postaviti dodatno proizvodno opremo, ki jim bo omogočila izdelovanje orodij večjih serij. Podjetje je posredni dobavitelj BMW, pogovori
potekajo tudi z drugimi avtomobilskimi
proizvajalci, je pojasnil Marko Gorjak, namestnik direktorja.
Zaradi hitre rasti ves čas iščejo nove sodelavce. Ker ustrezno izobraženih ni, jih
usposabljajo sami, podobno kot to počnejo
v podjetju Reseda, kjer si prizadevajo imeti
v podjetju polovico žensk. »Kadri so pri nas
večen problem. Dekleta pa si v svojo sredino, čeprav delamo v kovinarski industriji,
želimo, ker v podjetju s tem dosegamo posebno sinergijo, in roko na srce, ženske so
pri natančnih opravilih boljše,« je povedal
direktor Damjan Habjanec.
Da dravsko-pomurska regija ni le regija
brezperspektivnosti in socialnih stisk, kažejo gazele, ki jih Dnevnik prepoznava
vsako leto. Gazele dokazujejo, da obstaja

Regijska seja gostincev Podravja

pot in da je po tej poti treba iti. In zato je
o teh izjemnih podjetniških zgodbah treba
govoriti. Gazele kažejo tudi svojo družbeno
odgovornost. Skupnosti dajejo signal, da se
da uspeti.« Tudi zato je Dnevnik letos regijske izbore gazel pripravil v šolskih centrih,da se mladim pokaže, da je prav, da
imajo svoje želje in sanje in da jih lahko
uresničijo, če bodo pri tem dovolj vztrajni
in pogumni.

SEKCIJE

 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

Predstavniki sekcij gostincev OOZ iz Podravja in člani izvršnega odbora Sekcije gostincev pri OOZ
Maribor so se 15. novembra sestali v Domu obrtnikov v Mariboru na koordinacijski seji. Obravnavali
in potrdili so sklepe prejšnje seje, razpravljali o srečanju gostincev, ki je sledilo 22. novembra 2016 v
Portorožu, o spremembah kadilskega zakona, pregledali aktivnosti sekcije in se dogovarjali o
dogodkih, ki jih želijo skupaj organizirati v letu 2017.
Blaž Cvar, predsednik OOZ Radlje ob
Dravi je predstavil novosti sprememb tobačnega zakona, zaradi katerih grozi gostincem, da bodo večinoma morali za kadilce zapreti gostinske terase, ker ne bodo
več ustrezale pogojem. O teh spremembah
še potekajo pogajanja s strani OZS, ki
predlaga, spremembo definicije zaprtega
javnega prostora, spremembo določil v zakonodaji v smislu, da si lahko gostje sami
prinesejo v kadilnico pijačo, saj v kadilnici
strežba ni dovoljena, na OZS pa tudi odločno nasprotujejo uvedbi dodatnih stroškov,
ki bi nastali z uvedbo licenc za prodajo tobačnih izdelkov.
Marjan Vidovič, predsednik Sekcije za
gostinstvo in turizem pri OOZ Maribor je
predstavil 6. Mednarodno gastro izložbo v
Varaždinu, ki so se je udeležili tudi gostinci
iz Podravja. Na dogodku se je podpisala listina o prijateljstvu in sodelovanju, ki jo je
Marjan Vidovič prinesel prisotnim na
ogled. S podpisom listine se potrjuje nadaljevanje dosedanjega skupnega dela in soŠt. 1–2 2017

delovanja, prijateljstva, pomoči in vseh
oblik dejavnosti, ki prispevajo k razvoju gostinstva na obeh straneh. Lanski kulinarični
dogodek v Varaždinu je bil najbolje obiskan do sedaj. Udeležilo se ga je okoli 70
razstavljalcev in preko 1200 obiskovalcev.

Ob tem se je porodila zamisel o organizaciji
podobnega dogodka pri nas.
Na seji so se dogovorili še, da se v letu
2017 z namenom pospeševanja razvoja gostinstva in turizma Podravske regije organizira posvet na temo prepoznavnosti regijske kulinarike. Na posvet bi povabili tudi
Zavod za turizem Maribor, predstavnike
Direktorata za turizem pri Mestni občini
Maribor, Štajersko in Mariborsko turistično zvezo ter srednjo in višjo šolo za gostinstvo in turizem. Posvet bi predvidoma
organizirali v začetku leta 2017.
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SEKCIJE

Zaključni zbor Sekcije frizerjev in kozmetikov
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

S

ekcija frizerjev in kozmetikov pri Območni obrtno-podjetniški zbornici
Maribor je 3. decembra v Hotelu Piramida
v Mariboru priredila zaključni letni zbor
sekcije ob koncu poslovnega in koledarskega
leta 2016. Letos so člani in članice sekcije
tradicionalno pred novoletno srečanje organizirali malo drugače. Stilsko so preobrazili
direktorico zbornice Leonido Polajnar in sekretarko sekcije Manjo Finžgar Jager, povabili študentke Visoke strokovne šole za gostinstvo in turizem, ki so udeležencem masirale dlani, priredili bogat srečelov, za kar so
se posebej zahvalili sponzorjem, in se zavrteli
ob zvokih dobre glasbe.

Uvodoma so zbrane pozdravili Aleš
Pulko, predsednik OOZ Maribor, Leonida
Polajnar, direktorica zbornice, Andreja Lobenwein, predsednica odbora kozmetičark
in Ratimir Krznarič, predsednik sekcije, ki
je nanizal poglavitne dogodke in aktivnosti,
ki jih je sekcija izvedla letos in osrednje naloge iz programa dela za prihodnje leto. Bil
je pravi čarobni večer, iz leta v leto malce
drugačen, a vedno nepozaben.
GENERALNA SPONZORJA: NOBELCOS (MATRIX, LOREAL) in
BREKO, FRIZERSKA TRGOVINA
NOUVELLE (ESLABONDEXX IN
NOUVELLE).

GLAVNI SPONZORJI: TERME MARIBOR, STUDIO MA, KOZMETIKA
AFRODITA, FRIZERPLAC, HAIR BEAUTY, Schwarzkopf PROFESIONAL,
ART PE IN ART KOZMETIKA, REVIJA
SALON, ILIRIJA Subrina Professional,
HIŠA DOBREGA POČUTJA, EUROSOLAR (AUSTRALIAN GOLD), KLEVI, FLER, KEUNE, MOTEL IN PIZZERIJA ČRNI BARON, RIBJI BISTRO,
MLADA LIPA, GOSTILNA BUDJA,
LONČARSKI CENTER MARIBOR,
SUZANA RAJH in VILLA RUSTICA.
Za presenečenje za vse prisotne pa je poskrbela Wella Professionals in podjetje Orbico, ki je od letošnjega julija postal tudi
uradni distributer omenjene blagovne
znamke.

IZOBRAŽEVANJE

KARIERNI SEJEM - Sejem
poklicev
Mestna občina Maribor v partnerskem sodelovanju z Območno obrtnopodjetniško zbornico Maribor, Štajersko gospodarsko zbornico, Univerzo v
Mariboru in Zavodom RS za zaposlovanje Območna služba Maribor
pripravlja prvi Karierni sejem, s podnaslovom Sejem poklicev, ki bo 27.
januarja 2017 v dvorani Tabor v Mariboru.
Kdaj:
27. januar 2017
od 8.00 do 18.00
Kje:
Dvorana Tabor Maribor
Kotizacija:
Udeležba na dogodku je brezplačna.
Sejem poklicev in izobraževanja je v prvi vrsti namenjen informiranju mladih iz osnovnih šol v Mariboru in drugih krajev v
Podravju, ki se odločajo za nadaljnjo poklicno kariero oziroma
nadaljevanje izobraževanja na srednjih šolah v Mariboru. Mladi
obiskovalci, šolski svetovalci in tudi njihovi starši bodo seznanjeni
s posameznimi izobraževalnimi programi na srednjih šolah v Mariboru, kjer bo poudarek na tehniških poklicih, ki jih nujno potrebuje gospodarstvo v podravski regiji. Sejem bo obiskalo več
kot 2000 osnovnošolcev, ki se odločajo za posamezne srednje šole.
V ta namen vas vljudno vabimo k sodelovanju gospodarstvo,
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podjetja, člane zbornice, da se pridružijo na sejmu in predstavijo
posamezne deficitarne poklice in druge aktualne in nujno potrebne poklice v živo z lastnimi zaposlenimi, kot so na primer kovinar, elektrikar, inštalater strojnih instalacij, upravljavec CNC
stroja, varilec, izdelovalec kovinskih konstrukcij, oblikovalec
kovin, elektrikar, zidar, slikopleskar, mizar, gozdar, avtokaroserist, kuhar, natakar in mnogi drugi poklici.
S tem bodo mladi spoznali posamezne poklice, se morda znebili
predsodkov do posameznih poklicev v gospodarstvu in se hkrati
seznanili s potencialnimi delodajalci in možnostmi prvih zaposlitev ali opravljanja praks. Prav tako se bodo lahko dijaki mariborskih srednjih šol seznanili z možnosti posameznih študijskih
programov na posameznih fakultetah Univerze v Mariboru in
širše.
Skupaj želimo prispevati k večji motivaciji mladih in jih navdušiti za posamezne tehniške poklice, ki so nujno potrebni v gospodarstvu in omogočajo lažji prehod na trg delovne sile.
Vse člane vljudno prosimo, da nam svoj izkazani interes po sodelovanju posredujete po e-pošti s prijavnico, ki je objavljena na
spletni strani www.ooz-maribor.si
Dodatne informacije: maribor@ozs.si; T: 02 330 3 500.
Karierni sejem, Sejem poklicev bo nova stalna prireditev, ki
je pomembna za mlade, zbornico in gospodarstvo.
Izvajalec
Mestna občina Maribor v partnerskem sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Maribor, Štajersko gospodarsko zbornico Univerzo v Mariboru in Zavodom RS za zaposlovanje Območna služba Maribor

NAŠPOROČEVALEC

IZ OOZ MARIBOR

Skupno strokovno srečanje
Obveščamo vas, da na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, tako kot vsa leta, konec januarja 2017
organizirajo skupno strokovno srečanje gradbincev, kleparjev, krovcev, slikopleskarjev, fasaderjev in
inštalaterjev-energetikov, ki bo 27. in 28. januarja 2017, v Kongresnem centru Terme Zreče.

P

rogram in prijave najdete na spletni
strani: www.ozs.si/Dogodki
Za leto 2017 so se na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, na sorodnih sekcijah s področja gradbeništva, podobno
kot prejšnja leta, odločili da organizirajo
skupno strokovno srečanje gradbincev,
kleparjev krovcev, slikopleskarjev, fasaderjev in instalaterjev-energetikov. Strokovno srečanje bo prvi dan dopoldan in
drugi dan ob zaključku potekalo skupno za
vse tri sekcije. Skupen bo tudi program za
spremljevalke in seveda slovesni in družabni
del z večerjo prvi dan srečanja. Popoldanske
vsebine prvega dne in dopoldanske vsebine

drugega dne, pa se bodo odvijale ločeno po
posameznih sekcijah – v ločenih dvoranah
(skupni predprostor – kjer bo prostor za
pokrovitelje in razstavljavce).
Posebnost letošnjega srečanja bo popestren večerni program prvega dne srečanja,
saj kar tri od sodelujočih sekcij praznujejo
20 obletnico svojega delovanja. Ob tej
priložnosti bodo Sekcija gradbincev, Sekcija
kleparjev krovcev in Sekcija instalaterjevenergetikov med kulturno-umetniškim
programom podelile zbornična priznanja
svojim najbolj zaslužnim članom. Uradni
del večera pa bomo zaključili slovesno po-

delitvijo znakov odličnosti v gradbeništvu.
Večer se bo nadaljeval z druženjem in večerjo ob glasbi in zabavnim programom.
Na posameznih sekcijah pa bodo, kot po
navadi, bolj poglobljeno obravnavali
strokovne teme, ki se tičejo posamezne
dejavnosti znotraj gradbeništva (gradbena dela, zaključna gradbena dela,
krovska dela, kleparska dela, slikopleskarska dela, fasaderska dela, strojne inštalacije, energetika,…).
Podrobnosti si lahko preberete na spletni
OZS, kjer je tudi možna prijava, ki je OBVEZNA preko spletne strani. Prijavi se
vsakega udeleženca posebej.
Več informacij: Janko Rozman Sekretar
sekcij, Sekcija gradbincev, Sekcija kleparjev
krovcev, Sekcija instalaterjev-energetikov T:
+386 (0)1 58 30 540 M: +386 (0)31 347
201 E: janko.rozman@ozs.si |

Najmlajše je obiskal Božiček
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

N

ajlepša prednovoletna prireditev je
bila tudi ob zaključku lanskega leta
obdarovanje otrok obrtnikov in otrok pri
njih zaposlenih delavcev ob novem letu.
Tako se je 22. decembra 2016 v dvorani
Tehničnega šolskega centra Maribor v
spremstvu staršev zbralo okrog 130 otrok,
ki so nestrpno čakali na prihod Božička in
obdarovanje. Najprej pa so si ogledali predstavo Čigavo je darilo, v izvedbi Družinskega gledališča Kolenc. Višek veselja in
pričakovanja je seveda prinesel prihod Božička in obdarovanje otrok, ki so se razveselili darov. Vsekakor prisrčna prireditev, ki
je v celoti izpolnila velika pričakovanja
malih obiskovalcev.

Št. 1–2 2017

Prednovoletno srečanje upokojencev

V

prijetnem vzdušju gostišča Picerije Črni Baron v Malečniku pri Mariboru so se na
tradicionalnem prednovoletnem srečanju lani konec novembra zbrali upokojeni
obrtniki Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor. Najprej jih je pozdravil predsednik OOZ Maribor, Aleš Pulko, za njim pa še direktorica OOZ Maribor Leonida Polajnar. Zaželela sta jim prijetno druženje ter veliko sreče in zdravja v letu 2017. V prijetnem okolju gostišča in ob okusni domači hrani se je vzdušje med bivšimi sodelavci prijetno otoplilo. Ob obujanju spominov na skupne dogodke in stare čase. Večina se jih tradicionalnih prednovoletnih srečanj rada udeležuje. Zato so si obljubili, da se, če ne prej,
zagotovo znova srečajo na naslednjem prednovoletnem srečanju upokojenih obrtnikov
OOZ Maribor ob izteku leta 2017.
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SEKCIJE

Sekcija frizerjev in kozmetikov pri OOZ Maribor
vas vabi na ogled treh sejmov

STROKOVNI SEJEM AUSTRIA
HAIR 2017

STROKOVNI SEJEM HAIR
FESTIVAL 2017

STROKOVNI SEJEM TRENDS OF
BEAUTY 2017

WIEN – DUNAJ, 5.- 6.03.2017

GRAZ – GRAC, 8.- 9.04.2017

GRAZ – GRAC, 8.- 9.04.2017

DATUM POTOVANJA:
Nedelja,
05.03.2017;
STROKOVNI SEJEM: Za frizerje in
lasne stiliste, kjer je na ogled lasna kozmetika, oprema salonov, kongres, razstava,
show in drugo;
LOKACIJA: Marx Halle, 1030 Wien,
Karl-Farkas-Gasse 19;
ODPIRALNI ČAS: Nedelja: 10.0018.00 ure in ponedeljek: 10.00-15.00 ure;
ODHOD: Za člane sekcije frizerjev in
kozmetikov je organiziran avtobusni prevoz. Odhod ob 8.00 uri izpred OBMOČNE
OBRTNO-PODJETNIŠKE
ZBORNICE MARIBOR (Titova 63,
2000 Maribor).
Po prihodu strokovni ogled sejma do
18.00 ure, nato sledi odhod proti Mariboru.
CENA VSTOPNICE: 29,00 EUR
/vstopnice se kupijo na dan ogleda sejma
na sejmišču.
Več o sejmu najdete na spletni strani:
www.austriahair.at
PRIJAVE: Rok prijave za ogled sejma je
do 27.02.2017 oz. do zasedbe mest, prijave sprejema Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Manja Finžgar Jager,
tel: 041 666 642 ali po e-pošti
manja.finzgar@ozs.si .

DATUM POTOVANJA: Sobota,
08.04.2017;
STROKOVNI SEJEM: Za frizerje in
lasne stiliste, kjer je na ogled lasna kozmetika, oprema salonov, kongres, razstava,
show in drugo;
LOKACIJA: Messe Congress Graz,
Stadthalle Graz, Messeplatz I, A-8010
Graz;
ODPIRALNI ČAS: Sobota: 14.0019.00 ure in nedelja: 10.00-17.00 ure;
ODHOD: Za člane sekcije frizerjev in
kozmetikov je organiziran avtobusni prevoz. Odhod ob 13.00 uri izpred OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE
ZBORNICE MARIBOR ( Titova 63,
2000 Maribor).
Po prihodu strokovni ogled sejma do
18.00 ure, nato sledi odhod proti Mariboru.
CENA VSTOPNICE: še niso znane
/vstopnice se kupijo na dan ogleda sejma
na sejmišču.
Več o sejmu najdete na spletni strani:
www.hair-messe.at
PRIJAVE: Rok prijave za ogled sejma
je do 31.03.2017 oz. do zasedbe mest,
prijave sprejema Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Manja Finžgar
Jager, tel: 041 666 642 ali po e-pošti
manja.finzgar@ozs.si

DATUM POTOVANJA: Sobota,
08.04.2017;
STROKOVNI SEJEM: Za kozmetike
in vizažiste, kjer je na ogled kozmetika,
oprema salonov, kongres, razstava, show
in drugo;
LOKACIJA: Messe Congress Graz,
Halle A EG, A-8010 Graz;
ODPIRALNI ČAS: Sobota: 14.0019.00 ure in nedelja: 10.00-17.00 ure;
ODHOD: Za člane sekcije frizerjev in
kozmetikov je organiziran avtobusni prevoz. Odhod ob 13.00 uri izpred OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE
ZBORNICE MARIBOR ( Titova 63,
2000 Maribor).
Po prihodu strokovni ogled sejma do
18.00 ure, nato sledi odhod proti Mariboru.
CENA VSTOPNICE: še niso znane
/vstopnice se kupijo na dan ogleda sejma
na sejmišču.
Več o sejmu najdete na spletni strani:
www.hair-messe.at
PRIJAVE: Rok prijave za ogled sejma
je do 31.03.2017 oz. do zasedbe mest,
prijave sprejema Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Manja Finžgar
Jager, tel: 041 666 642 ali po e-pošti
manja.finzgar@ozs.si .
Sklad za izobraževanje Maribor pokrije strošek prevoza za člane za ogled
vseh treh strokovnih omenjenih sejmov.

Ratimir Krznarič, predsednik sekcije frizerjev in kozmetikov

SEKCIJA FRIZERJEV IN KOZMETIKOV
VABIMO NA NAJVEČJI SVETOVNI LASNI IN KOZMETIČNI SEJEM COSMOPROF BOLOGNA 17. 3.- 20. 3.
2017 SVETOVNI SEJEM LASNE KOZMETIKE, KOZMETIKE, MANIKURE, PRODAJA PROIZVODOV
Podatki o velikosti oz. zastopanosti partnerjev za leto 2014 - razstavljavci 39 dvoran,
cca 2.256 blagovnih znamk, 60 držav
- velikost sejmišča: 91.000 m2
- obiskovalci l. 2014: 141.200
- odpiralni čas: od 09.30 do 18.30 ure
DATUM POTOVANJA:
18. 3.-19. 3.2017 (sobota-nedelja)
1. DAN: 18. 3. 2017 SOBOTA
Odhod avtobusa ob 03.00 uri, kraj odhoda
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po dogovoru. Vožnja skozi Celje, Ljubljano
in Sežano mimo Benetk in Padove v Bologno.Postanek za ogled mesta in mestnih zanimivosti, prosto za kosilo in nato nadaljevanje poti v San Marino. Ogled prekrasne deželice in nato vožnja do hotela. Nastanitev v
okolici Riminija, večerja in nočitev.
2. DAN: 19. 3. 2017 NEDELJA
Po zajtrku vožnja na sejmišče v Bologni, celodnevni obisk sejma COSMOPROF 2014

vse do 17.00 ure oz. po dogovoru, ko je predviden odhod proti domu s krajšimi vmesnimi
postanki.
CENA:
120,00 EUR (pri najmanj 40 gostih v avtobusu)
137,00 EUR (pri najmanj 30 gostih v avtobusu)
Sklad za izobraževanje Maribor vrača
stroške ogleda po veljavnem poslovniku

NAŠPOROČEVALEC

SEKCIJE
po prejeti vlogi za povračilo. Vlogo za
povračilo najdete na njihovi spletni stani
www.sidsp-mb.si
CENA VKLJUČUJE:
- avtobusni prevoz po programu (TV,
klima, hladilnik)
- cestnine, takse, parkirnine, pristojbine in
stroški dveh voznikov
- hotelsko - gostinske storitve po programu na bazi polpenziona hotel 2-3*
- vsi ogledi po programu: Bologna, Rimini, San Marino

- vodenje vodnika z licenco
- nezgodno zavarovanje potnikov v času
potovanja
22% DDV
organizacija potovanja
CENA NE VKLJUČUJE:
sejemska vstopnica cca 29 EUR v predprodaji, cca 35 EUR na sejmišču§
Rok prijave: 20.02.2017 oz. do zasedbe
mest, pisne prijave sprejema turistična
agencija GALILEO 3000, Židovska 4a,
2000 MARIBOR 02 2350500, 2350501

Vabimo vas na zimske športne igre in
zimsko poslovno srečanje 2017
Petek, 3. 2. 2017 - B2B, poslovno
srečanje obrtnikov in podjetnikov
V sklopu velikega srečanja gospodarstvenikov iz več držav OZS pripravlja enega
največjih B2B-dogodkov v Sloveniji. Mednarodno poslovno srečanje oziroma poslovno mreženje bo namenjeno dvostranskim
pogovorom podjetij, predstavitvam poslovnih priložnosti in morebitnemu bodočem
sodelovanju, možnosti skupnih vlaganj
doma in v tujini ter iskanju poslovnih partnerjev na različnih področjih. Srečanje bo
namenjeno podjetjem, ki delujejo na področju:
- kovinske industrije
- strojegradnje
- gradbeništva
- obnovljivih virov energije
- lesne industrije
- plastične industrije
- elektro industrije
- logistike
- IT tehnologije
- prehranske industrije
- turizma
Udeležba na B2B srečanju bo za podjetja
brezplačna, zato pričakujemo velik interes
slovenskih in tujih podjetnikov. Celoten postopek registracije in izbire sogovornikov za B2B srečanje bo potekal preko
spletne aplikacije B2Match, zato bomo
lahko sodelujočim podjetjem nudili popolno podporo ter jim tudi zagotovili kakovostne sestanke po njihovih željah. Dostop do spletne B2B aplikacije: https://
www.b2match.eu/b2b-slovenia-wintergames2017. Namen srečanja je navezovanje
poslovnih stikov in ustvarjanje novih poslov. Pri organizaciji velikega poslovnega
srečanja (plenarni del) in dvostranskih pogovorov med prijavljenimi podjetji se bo
OZS povezala z domačimi in mednarodnimi partnerji ter tako vsem udeležencem
zagotovila res vrhunski dogodek. Petkov
delovni dan se bo zato hitro prevesil v
Št. 1–2 2017

večer, ko bo sledilo neformalno srečanje
z družabnim večerom in medsebojnim
druženjem.

Sobota, 4.2.2017 - tekmovanje v
smučanju in spustu s pležuhi
Petkovo poslovno srečanje se bo v soboto, 4. 2. iz dvoran preselilo na bele
strmine. Najbolj zagreti smučarji se bodo
lahko pomerili na mednarodnem tekmovanju obrtnikov in podjetnikov v veleslalomu, tisti bolj razigrani pa ob podpori
vseh ostalih še v spustu s pležuhi. Smučarski dogodek bo organiziran na vrhunskem
nivoju v prijateljskem in amaterskem
duhu, seveda! Vsi ostali, ki jih smučanje toliko ne pritegne, bodo imeli čas za druženje
in pogovore ob obisku Planice, Tamarja in
drugih lokalnih turističnih znamenitosti.
Sobotni večer bo, podobno kot petkov,
ponovno združil vse udeležence k prijetnemu druženju, podelitvi nagrad najboljšim s tekmovanj ter zabavi in plesu
ob živi glasbi.
Na tekmovanja lahko prijavijo obrtniki
in podjetniki, ter njihovi družinski člani,
zaposleni delavci pri obrtnikih, upokojeni
obrtniki, štipendisti, vajenci in učenci pri
obrtnikih. Tekmovanja se lahko udeležijo
zgolj polnoletne osebe. Prijavljeni tekmovalci ne smejo imeti statusa kategoriziranega tekmovalca.
Vodja mariborske ekipe bo pri sebi imela
seznam tekmovalcev, da boste lahko prevzeli štartne številke, karte, kupone itd.Prijave za ekipo OOZ Maribor sporočite ga.
Majdi Horvat na 02 330 3 505 ali na email: majda.horvat-turk@ozs.si . Potrebni
podatki o udeležencu - tekmovalcu so:
naziv podjetja, priimek in ime, letnica rojstva, spol, status, kontakt (številka mobilnega telefona, elektronski naslov). Celoten
seznam prijavljenih moramo posredovati
organizatorju do vključno 20.1.2017, zato
se prijavite čim prej!

ali na mail: branka.krpan@galileo3000.si
Prijavnico najdete na spletni strani
www.ooz-maribor.si
Prijava bo potrjena na podlagi plačanega
predračuna, ki ga prejmete od agencije in
sicer 40% vrednosti potovanja, ostanek 8
dni do odhoda.Na prijavo navedite, če želite
sejemsko karto ali jo boste sami naročili oz.
kupili.
GALILEO 3000 Maribor

REKREACIJA

KOTIZACIJA:
Cena paketa 1 smučarska tekma
55€ /osebo
Cena paketa 1/3 prosto smučanje
55€ /osebo
Cena paketa 1/4 za navijače brez športnih aktivnosti 34€/osebo
OOZ Maribor- odbor za šport subvencionira kotizacijo v višini 10 € . tako
so zgoraj navedene cene za člane s plačano članarino za 10€ nižje.
Prijava za udeležbo na dogodku je obvezna tudi za preostale udeležence člane OZS
in – ne-tekmovalce, tako polnoletne osebe
kot otroke.
ODBOR ZA ŠPORT
IN PRIREDITVE

Prodaja dnevnih smučarskih
kart za Mariborsko Pohorje
V sodelovanju z podjetjem MARPROM smo tudi letos pričeli s prodajo
sezonskih in dnevnih kart za smučanje
na Mariborskem Pohorju za naše člane!
Obveščamo vas, da je še vedno možen
nakup dnevnih smučarskih vozovnic s
30% popustom za člane zbornice (odrasla s popustom znaša 21,70€)!
Naročilo in nakup boste lahko opravili na sedežu zbornice na Titovi cesti 63
v Mariboru.
Za več informacij lahko pokličete na
02 330 3 500 ali pišete na e-naslov
maribor@ozs.si
Želimo vam veliko smučarskih užitkov na totem našem Pohorju. Pohorje
je zakon!
Odbor za šport in prireditve na
OOZ Maribor
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