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Izvedeni dogodki v okviru SPOT
svetovanja Podravske regije na OOZ Maribor
 Avtor | Janja Vindiš Božičko

vega Zakon o čezmejnem izvajanju storitev
v Sloveniji, o potrebni dokumentaciji in
odgovarjala na zastavljena vprašanja.
19. septembra nam je g. Kemal Karić v
okviru brezplačne delavnice predstavil
Regijsko štipendijsko shemo, ki je raz-

V preteklem obdobju smo na OOZ Maribor v
okviru projekta SPOT izvedli kar nekaj aktivnosti,
nekaj od njih vam predstavljamo v nadaljevanju.
Brezplačno usposabljanje na temo »Organizacija časa in samoorganizacija«,

kjer nam je predavateljica Polona Požgan
odgovorila na vprašanje: Kako si organizirati čas, da bomo delali manj in bolj učinkovito. Vedno več ljudi slišimo reči
»nimam časa, sem v gužvi«, razlogi za takšne in podobne izjave pa se najdejo predvsem v slabi organizaciji časa. Zato smo na
praktičnih primerih slišali, na kak način si
lahko pomagamo, da bi imeli več časa.
Predvsem je pomembno, da si znamo svoj
čas dobro organizirati in planirati. Svoj
plan pa si je dobro tudi zapisati in se ga poizkusiti čim bolj držati. Treba je znati reči
tudi kdaj NE, je pa pomembno, da je ta
»ne« izrečen na prijazen način. Največji
»kradljivci« časa so telefoni, nenapovedani
obiski v pisarni,… Da bi se temu izognili,
je bil podan zelo dober predlog, in sicer

uvedba t.i. tihe ure, to je določene ure, ko
je pisarna zaklenjena in nas ne motijo ne
obiski in ne telefoni.
V popoldanskem delu pa nam je Mojca
Lubanjšek Pehant predstavila pomembnost
in povezavo zastavljenih ciljev, vrednot in
vizije z organizacijo časa in samoorganizacijo. Vrednote nas usmerjajo. Lahko se jih
zavedamo in nam pomagajo pri odločitvah,
odnosih in komunikaciji, ali pa nas vodijo
brez naše vednosti. Predavateljica nas je vodila po korakih do cilja tako, da si je vsak
udeleženec opredelil šest glavnih vrednot.
Beseda je tekla tudi o komunikaciji v povezavi z obravnavano temo.
Brezplačna delavnica na temo »Osnovne informacije in praktični primeri pri
čezmejnem opravljanju storitev v avstriji«, ki smo jo izvedli v okviru dogodkov

na sejmu MOS 2018.
SPOT svetovalka Urška Rafolt je udeležencem predstavila zakonodajne okvirje
poslovanja v Avstriji, informacije glede no-

Brezplačna izobraževanja
v okviru SPOT svetovanja
Podravske regije na OOZ Maribor
Torek, 4. december 2018, 8.00-16.00
Lokacija: Izobraževalna dvorana v pritličju OOZ Maribor, Titova
cesta 63, 2000 MARIBOR
Usposabljanje: »Kako komunicirati z ljudmi iz drugega planeta«
Verjetno se velikokrat sprašujete, zakaj lahko z nekaterimi
ljudmi odlično sodelujete, komunicirate, rešujete probleme, kreirate cilje in poti, z drugimi pa nikakor ne ujamete pravega načina
sporazumevanja, sodelovanja in vse prehitro zajadrate v konflikt.
Na usposabljanju boste:
• spoznali kako vaša lastna motivacija in vrednote vplivajo na
vaše vedenje;
• začeli bolje razumevati, kaj motivira druge in kaj vpliva na njihovo vedenje;
• začeli prepoznavati barve ljudi, s katerimi komunicirate;
• razumeli kaj želijo in potrebujejo osebe, ki so drugačne od vas;
• razvili empatijo do antipatičnih oseb;
• začeli prilagajati komunikacijo različnim tipom osebnosti
• začeli razumevati in sprejemati tudi tiste, ki jih do sedaj niste
razumeli.
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vojno naravnan instrument. Gre za soﬁnanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki štipendirajo dijake in študente, ki
se izobražujejo za poklice, po katerih so izkazali potrebe. Namenjena je delodajalcem,
ki izplačujejo kadrovske štipendije dijakom
in študentom.
Brezplačna delavnica na temo »Izterjava zapadlih terjatev«, na kateri sta od-

vetnika odvetniške družbe Vesenjak o.p.,
d.o.o. na primerih iz prakse prikazala problematiko in načine izterjave zapadlih terjatev.
V okviru aktivnosti informiranja o spodbujanju podjetništva v regiji, storitvah
SPOT svetovanja in promocije smo se
predstavili tudi na mednarodnem poslovnem srečanju »SEEMEET Slovenia
2018«, ki se je odvijalo v Hotelu Habakuk v Mariboru.

SPOT svetovalka Janja Vindiš Božičko
se je udeležila mednarodnega poslovnega
srečanja »SEEMEET Slovenia 2018«, kjer
je promovirala SPOT svetovanje Podravje
in podjetnike informirala o SPOT aktivnostih.

Dodatne informacije:
Janja Vindiš Božičko,
SPOT svetovalka Podravje,
e-naslov: janja.vindis-bozicko@ozs.si, telefon: 02 333 13 85
Urška Rafolt,
SPOT svetovalka Podravje,
e-naslov: urska.rafolt@ozs.si, telefon: 02 333 13 85
Prijave sprejemamo na spletni strani, preko spletnega obrazca
ali na zgoraj navedenih kontaktih.

Vljudno vabljeni,
da se nam pridružite!

Predavateljica: Anja Križnik Tomažin
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Podpis sporazuma o poslovnem sodelovanju
z Gospodarsko zbornico mesta Kijev
 Avtor | Urška Rafolt

O

bmočna obrtno-podjetniška zbornica
Maribor je v sodelovanju z Gospodarsko zbornico mesta Kijev in s Slovenskim
veleposlaništvom v Kijevu organizirala podravskim podjetjem individualne sestanke
z ukrajinskimi podjetji (B2B). Ti sestanki
so potrdili, da osebni pogovor in obisk v
podjetju omogoči konkretnejši in hitrejši
dogovor, zaradi česar bodo nekatera podravska podjetja v prihodnje zagotovo poslovno sodelovala z ukrajinskim podjetjem.
Območna obrtno-podjetniška zbornica
Maribor je z Gospodarsko zbornico mesta
Kijev podpisala sporazum o poslovnem sodelovanju. V sporazumu sta se obe zbornici
zavezali, da bosta redno izmenjevali informacije o gospodarskem razvoju s ciljem širitve in odpiranja nadaljnjih možnosti za

povečanje poslovnega sodelovanja med regijami. Prav tako bosta tesno sodelovali pri
izmenjavi informacij glede obiskov delegacij, spremembi zakonodaje, poslovnih sejmih ter vzpostavitvi mednarodnih stikov,
kar bo olajšalo vzpostavitev in sodelovanje
med slovenskimi in ukrajinskimi podjetji
ter med obema zbornicama.
Ob upoštevanju članstva Slovenije v Evropski uniji bo Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor pomagala Gospodarski zbornici mesta Kijev pri izmenjavi dobrih praks v smislu EU na področju usposabljanja strokovnjakov in vključevanja kijevske zbornice in industrije pri uresničevanju programov in EU projektov.
V skupnem sporazumu sta zbornici zasnovali tudi temelj za poslovno sodelovanje

Kako zaposliti tujca?
 Pripravila | Urška Rafolt

Tokrat vam bomo podali informacije o postopku za pridobitev enotnega dovoljenja za prebivanje in
delo tujcev v Sloveniji. Dovoljenje v enotnem postopku izda Upravna enota. Zavod za zaposlovanje pa
je tisti, ki izda soglasje k enotnemu dovoljenju, če so izpolnjeni pogoji za posamezno vrsto soglasja.

Prošnja za enotno dovoljenje
Enotno dovoljenje omogoča tujcem iz
tretjih držav vstop v našo državo ter začasno bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji.
Vlogo za izdajo ali podaljšanje enotnega
dovoljenja lahko vložita tujec ali podjetje
samo kot njegov delodajalec. Tujec mora
vlogo za prvo enotno dovoljenje oddati pri
slovenskem diplomatsko-konzularnem
predstavništvu v svoji državi. Kot delodajalec pa lahko vlogo za prvo enotno dovoljenje oddate na upravni enoti v Sloveniji
ali na slovenskem diplomatsko-konzularnem predstavništvu.

Soglasje k enotnemu dovoljenju
V postopku za enotno dovoljenje, ki ga
vodi Upravna enota na zavodu za zaposlovanje izdajo soglasje k temu dovoljenju. Soglasje lahko izdajo, če so izpolnjeni zakonski pogoji za posamezno vrsto soglasja.
Postopek izdaje soglasja se začne po uradni dolžnosti na zahtevo upravne enote, na
podlagi vloge za enotno dovoljenje in priložene dokumentacije. Slednja mora vsebovati tudi dokazila o izpolnjevanju zakonskih pogojev za izdajo soglasja k enotnemu
dovoljenju.
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To pomeni, da podjetju po oddaji vloge
za enotno dovoljenje ni potrebno pridobivati soglasja k temu dovoljenju. Upravna
enota po uradni dolžnosti sama začne postopek pridobitve soglasja.
Na zavodu za zaposlovanje preverjajo zakonske pogoje za izdajo soglasja k enotnemu dovoljenju in odločajo o soglasju.
Glede zahteve upravne enote za izdajo soglasja morajo odločiti v 15-ih dneh od prejema vloge. Izdano soglasje je potrdilo o izpolnjevanju zakonskih pogojev za določen
namen zaposlitve ali dela v Sloveniji.
Soglasje k enotnemu dovoljenju lahko izdajo za:
• zaposlitev, samozaposlitev ali delo,
• zaposlitev, podaljšanje zaposlitve, pisno
odobritev zaradi zamenjave delovnega
mesta pri istem delodajalcu, zamenjave
delodajalca ali zaradi zaposlitve pri dveh
ali več delodajalcih,
• modro karto EU,
• napotene delavce,
• usposabljanje ali izpopolnjevanje tujcev,
• individualne storitve tujcev,
• delo zastopnika, ki je daljše od 90 dni v
posameznem koledarskem letu ali
• sezonsko delo v kmetijstvu, ki je daljše od
90 dni.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor je v septembru organizirala izhodno gospodarsko delegacijo, ki je obiskala mesto Kijev v Ukrajini. Odpiranje poslovnih priložnosti je
bilo organizirano v sklopu projekta
SPOT svetovanje Podravje. Delegacija
podravskih podjetij je v okviru obiska
izvedla tudi oglede nekaj uspešnih
ukrajinskih podjetij. Podjetja so v
sklopu B2B srečanj izkoristila priložnost za postavitev dobrih poslovnih
temeljev za medsebojno sodelovanje.

na področju izmenjave in pomoči pri iskanju primerne delovne sile v sektorjih, kjer
se bo v drugi državi pokazal primanjkljaj.
To bo v trenutnem času, ko beležimo pomanjkanje kadrov v številnih branžah, velik
uspeh in priložnost za sodelovanje med
državama.
Na spletnih straneh ZRSZ so navedeni
vsi zakonskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za posamezno vrsto soglasja.
Če ne izdajo soglasja k enotnemu dovoljenju, ker niso izpolnjeni zakonski pogoji,
o teh razlogih obvestijo upravno enoto, ki
zavrne vlogo za enotno dovoljenje.
Za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja za samozaposlitev soglasje ZRSZ ni
potrebno. Kot tujec se lahko ﬁzična oseba
samozaposli po enoletnem neprekinjenem
zakonitem prebivanju v Sloveniji. Navedeni pogoj glede prebivanja ne velja, če je
ﬁzična oseba vpisana v poslovni register kot
oseba, ki bo opravljala samostojno poklicno dejavnost.

Izdaja enotnega dovoljenja
Enotno dovoljenje za prebivanje in delo
tujcev izda upravna enota v obliki izkaznice.
Prvo enotno dovoljenje se tujcu izda za obdobje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali
delu, vendar ne dlje od enega leta.
Enotno dovoljenje se po izteku veljavnosti
lahko podaljša, če tujec ali delodajalec pravočasno zaprosita za podaljšanje dovoljenja
in so zanj izpolnjeni zakonski pogoji. Dovoljenje se lahko podaljša za obdobje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali delu, vendar največ za dve leti.
Na zavodu za zaposlovanje lahko umaknejo soglasje k enotnemu dovoljenju, če
tujec ne začne dela oziroma ga ne prijavite v
obvezna socialna zavarovanja v zakonskih
rokih, to je 10 oziroma 15 dni od vročitve
enotnega dovoljenja.
Pisna odobritev:
1. Zaposlitev
Tujec lahko v obdobju veljavnosti enotnega dovoljenja za zaposlitev zamenja delovno mesto pri istem delodajalcu, zamenja
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delodajalca, se zaposli pri dveh ali več delodajalcih ali sklene novo pogodbo o delu. Za
to potrebuje pisno odobritev, ki jo v obliki
odločbe izda upravna enota.
Odločba se lahko izda na prošnjo tujca ali
delodajalca potem, ko upravna enota po
uradni dolžnosti od ZRSZ pridobi soglasje.
Glede izdaje soglasja morajo odločiti v 15ih dneh. Če zakonski pogoji za soglasje k
pisni odobritvi niso izpolnjeni, ZRSZ o teh
razlogih obvesti upravno enoto, ki prošnjo
za pisno odobritev zavrne z odločbo.
2. Modra karta EU
Tudi tujec, ki ima modro karto EU, lahko
v prvih dveh letih zakonite zaposlitve zamenja delodajalca ali zamenja delovno mesto
pri istem delodajalcu. Za to potrebuje pisno
odobritev, ki jo v obliki odločbe izda upravna enota. Nadaljnji postopek je enak kot za
pisno odobritev pri zaposlitvi tujca.

Ne prezrite: za BiH!
Delovno dovoljenje, ki ga za zaposlitev
državljanov Bosne in Hercegovine na podlagi Sporazuma izdajo na ZRSZ, se upošteva
kot soglasje k enotnemu dovoljenju. Upravna enota izda enotno dovoljenje.
Več o izdaji enotnega dovoljenja si lahko
preberete na spletnih straneh upravnih enot
in Ministrstva za notranje zadeve.

Kontrola trga dela
Kadar je eden od pogojev za izdajo delovnega dovoljenja ali soglasja k enotnemu dovoljenju, da v evidenci brezposelnih ni
ustreznih oseb, lahko delodajalec kontrolo
trga dela opravi pred oddajo vloge za dovoljenje. Tako zmanjša tveganje zavrnitve vloge
zaradi neizpolnjevanja omenjenega pogoja.
Kdaj je potrebna kontrola trga dela?
Pri kontroli trga dela preverjamo izpolnjevanje pogoja, da v evidenci brezposelnih ni
ustreznih oseb oziroma kandidatov za zaposlitev.
Kontrola trga dela je eden od pogojev za
izdajo:
• delovnih dovoljenj za delavce, ki prihajajo
iz BiH,

• dovoljenj za novo zaposlitev hrvaških državljanov v prehodnem obdobju po vstopu
Hrvaške v EU,
• dovoljenj za sezonsko delo v kmetijstvu v
obliki zaposlitve do 90 dni,
• soglasja k enotnemu dovoljenju za:
– zaposlitev,
– sezonsko delo v kmetijstvu v obliki zaposlitve več kot 90 dni,
• soglasja k pisni odobritvi za:
– zamenjavo delovnega mesta,
– zamenjavo delodajalca,
• soglasja k modri karti EU,
• informativnega lista za zaposlitev tujcev, ki
imajo izdano dovoljenje za prebivanje zaradi drugih razlogov kot so zaposlitev ali
delo.
Če kontrole trga dela delodajalec ne
opravi pred oddajo vloge za dovoljenje, bo
ZRSZ na podlagi pridobljenih podatkov v
postopku izdaje dovoljenja oziroma soglasja
k dovoljenju preveril izpolnjevanje pogoja
glede ustreznih oseb v evidenci brezposelnih.

Kakšen je postopek?
Če želite zaposliti tujce iz tretjih držav
(niso članice EU, Evropskega gospodarskega
prostora ali Švice) in pred oddajo vloge za
dovoljenje opraviti kontrolo trga dela, izpolnite obrazec PDM-KTD: Sporočilo o prostem delovnem mestu – kontrola trga dela.
To pomeni, da se za kontrolo trga dela ne
uporablja več obrazca PDM-1. Na podlagi
oddanega obrazca PDM-KTD vam bo
ZRSZ v 5 delovnih dneh od njegovega prejema izdal obvestilo, ali so v evidenci brezposelnih ustrezne osebe.
1. Če ni ustreznih oseb v evidenci brezposelnih, nadaljujete postopek za zaposlitev
tujca (pridobitev delovnega dovoljenja oziroma enotnega dovoljenja za prebivanje in
delo). Vlogo za izdajo dovoljenja morate
predložiti v 30 dneh od izdaje obvestila
ZRSZ.
2. Če so ustrezne osebe v evidenci brezposelnih, ne morete zaposliti tujca. Kandidate
lahko iščete na slovenskem trgu dela. Sporočite prosto delovno mesto na obrazcu
PDM-1, na podlagi katerega naročite objavo

delovnega mesta in/ali se z ZRSZ dogovorite
za posredovanje kandidatov.

Kateri so poklici, ki niso vezani na
trg dela?
Za naslednje poklice, ki jih opravljajo tujci
(po Standardni klasiﬁkaciji poklicev 2008),
v postopku izdaje dovoljenja ali pisne odobritve zavod poda soglasje za zaposlitev brez
preverjanja pogoja o ustreznosti oseb v evidenci brezposelnih:
• varilec (koda 7212),
• voznik težkih tovornjakov in vlačilcev
(koda 8332),
• orodjar (koda 7222),
• strugar (koda 7223),
• elektroinštalater (koda 7411),
• zidar (koda 7112),
• tesar (koda 7115),
• kuhar (koda 5120),
• elektromehanik (koda 7412),
• strokovnjak za prodajo izdelkov in storitev
informacijsko-komunikacijske tehnologije(koda 2434),
• razvijalec in analitik programske opreme
in aplikacij (koda 251),
• strokovnjak za podatkovne zbirke in računalniška omrežja (koda 252).
Za opredeljene poklice predložitev
obrazca PDM-KTD pred oddajo vloge za
dovoljenje ni potrebna.
Pomembno: v posameznem koledarskem
letu največ 50 tujcev! Kombinirana delovna
mesta niso dovoljena.
Ne prezrite: za BiH!
Za zaposlitev delavcev, ki prihajajo iz BiH,
na podlagi sporazuma je vedno obvezna
predložitev obrazca PDM-KTD pred oddajo vloge za delovno dovoljenje. Le na podlagi predloženega obrazca se namreč začne
predhodni postopek preverjanja pogojev za
posredovanje delavcev po sporazumu med
Slovenijo ter Bosno in Hercegovino.
Vse informacije so objavljene na spletnih
straneh Zavoda za zaposlovanje RS, kjer
med drugim najdete tudi obrazce, povezave
do spletnih vlog ter celoten postopek izdaje
delovnih dovoljenj.
Vir: ZRSZ

Nadaljevanje brezplačnih PA seminarjev za mentorje v letu 2019
Po enajstih uspešno izvedenih brezplačnih pedagoško andragoških ( PA ) seminarjih za mentorje dijakom
in študentom višjih strokovnih šol, ki se izvajajo od leta 2016 (na OZS in različnih OOZ-jih), se bo z izvedbami
nadaljevalo tudi v letu 2019. Kot je že bilo večkrat zapisano v reviji in drugih glasilih ter sredstvih obveščanja
OZS sistema, se bodo v okviru dveh konzorcijev različnih partnerjev v prihodnjih letih izvajali po vseh
regijah v Sloveniji v skladu z Javnim razpisom pristojnega ministrstva za izobraževanje »Usposabljanje
mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe«. Namen javnega razpisa je krepitev usposobljenosti mentorjev v podjetjih oziroma v obratovalnicah za kakovostno izvajanje mentorstva dijakom srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom, in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih,
ter ostalim udeležencem drugih oblik praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja (vajenci).
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Program seminarja:

S

eminarji v obsegu 24 ur, razporejenih
v tri dni in s samostojnim delom na
pripravi projektne naloge ob svetovanju
predavatelja, prinašajo potrebne informacije, znanja in napotke za uspešen prenos
znanj in veščin na mlade. Vsebine seminarja
poleg ključnega dela o načrtovanju in izvajanju praktičnega usposabljanja z
delom prinašajo še poznavanje psiholoških
osnov učenja in poučevanja, razvojnih zna-
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čilnosti mladostnikov, učinkovite komunikacije ter zakonodaje in posebnosti slovenskega izobraževalnega sistema. Ob tem se z
uveljavljenimi in izkušenimi predavatelji, ki
sodelujejo tudi pri pripravah kandidatov za
4. del mojstrskih izpitov, predstavi tudi vse
pomembne dodatne ukrepe, ki vlogo delodajalcev v izobraževanju podpirajo z različnimi sistemskimi (ﬁnančnimi) stimulacijami ali drugi ukrepi, ki mlade spodbujajo
v poklicno izobraževanje in si je OZS uspešno prizadevala.
V javnem razpisu sta predvidena dva seminarja in sicer za mentorje dijakom in
mentorje študentom višjih strokovnih šol,
ki se v manjšem delu zaradi razlik v zakonski ureditvi in zahtevnosti sicer razlikujeta,
a OZS izvaja enoten seminar z vsebinami
tako za mentorje dijakov kot študentov
višjih strokovnih šol. Takšna rešitev je po
mnenju OZS ustreznejša, saj gre za speciﬁčno ciljno skupino mikro in malih delodajalcev, ki svojo mentorsko vlogo lahko
hkrati izvajajo za dijake in študente, v

skladu s svojimi potrebami in možnostmi;
tudi veriﬁkacije učnih mest to speciﬁko potrjujejo.
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav.

Pedagoško-andragoški seminar
bo organiziran tudi v Mariboru:
termin in lokacija
Brezplačnega PA seminarja:
OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000
Maribor, 6., 7. in 13. maj 2019
Rok za prijavo: najkasneje do 28.
januarja 2018

• kandidati, ki se pripravljajo na IV. pedagoško-andragoški del mojstrskega izpita,
• kandidati za mentorje dijakom,
• vsi posamezniki, ki želijo pridobiti čim
več znanj za uspešno komuniciranje,
motiviranje in usposabljanje tako zaposlenih, dijakov, kot bodočih kadrov.

Sporočilo za javnost

Vzpostavljena nova elektronska vloga
za izdajo dovoljenj za prodajo tobaka,
tobačnih in povezanih izdelkov
Ljubljana, 1. oktober 2018 - Leta 2017 je bil sprejet Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih
izdelkov, ki med drugim uvaja novost za vse poslovne subjekte, ki prodajajo tobačne izdelke. Od 11. novembra 2018 naprej bo tobačne izdelke možno prodajati le na podlagi izdanega dovoljenja. Ministrstvo
za zdravje je skupaj z Ministrstvom za javno upravo na portalu e-VEM (SPOT) vzpostavilo elektronsko vlogo
za pridobitev dovoljenja.

U

vedba dovoljenj za prodajo tobaka,
tobačnih in povezanih izdelkov je
ukrep, namenjen učinkovitejšemu nadzoru
nad prodajo tovrstnih izdelkov ter zmanjšanju števila kršitev prepovedi oglaševanja
in prodaje mladoletnim.
Vlogo za pridobitev dovoljenja je
možno oddati samo elektronsko prek
portala e-VEM (SPOT). E-vloga je na
voljo od 27. septembra 2018. Poslovne
subjekte, ki že uporabljajo portal, pozivamo, da si pred oddajo vloge uredijo pooblastilo za oddajo te vloge prek portala eVEM (SPOT). Če bo vlogo oddajal zakoniti zastopnik podjetja, pooblastilo za oddajo vloge ni potrebno. Pooblastilo lahko
uredijo elektronsko na portalu e-VEM ali
s pisnim pooblastilom, ki ga oddajo na eni
izmed točk SPOT (VEM). Morebitne
nove uporabnike portala e-VEM (SPOT)
obveščamo, da si morajo pred oddajo vloge
urediti ustrezno digitalno potrdilo.
Št. 10–12 2018

Podrobnejše informacije o pogojih za
pridobitev dovoljenja za prodajo tobaka,
tobačnih in povezanih izdelkov in pogojih
za uporabo portala so na voljo na portalu
e-VEM (SPOT).
Ministrstvo za zdravje poziva poslovne
subjekte, da vložijo vlogo do 11. novembra 2018, saj Zakon o omejevanju uporabe
tobačnih in povezanih izdelkov določa, da
je prodaja po tem datumu dovoljena samo
v prostorih, za katero je bilo izdano dovoljenje. Dovoljenje bo izdano za posamezen
poslovni prostor ter je vezano na samostojnega podjetnika posameznika oziroma pravno osebo, ki opravlja dejavnost prodaje in
izdaja račune za navedene izdelke v poslovnem prostoru.
Vlagatelj lahko vloži vlogo za več poslovnih enot hkrati, ob tem pa za vsako enoto
navede matično številko in naslov. Vlagatelj
ob oddaji vloge izbere vrsto izdelkov, za
prodajo katerih želi pridobiti dovoljenje

Prijavo na seminar nam lahko najhitreje
pošljete najkasneje do 28.01.2018 po epošti: suzana.kljun@ozs.si ali na naslov:
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
Celovška 71, 1000 Ljubljana. Prijave
sprejemamo do zasedbe prostih mest. Na
podlagi prejete prijavnice in kopije potrdila o plačilu vam bomo posredovali
urnik seminarja. PRIJAVNICA je na
voljo na spletni strani OOZ Maribor.
Skrajni rok za morebitno odjavo je 3
dni pred pričetkom seminarja. Če se odjavite 2 dni pred seminarjem, vam zaračunamo administrativne stroške v višini 30
odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi
kotizacije ne vračamo.
Veljajo le pisne odjave!
Informacije in dodatna pojasnila
Za vsa dodatna pojasnila oziroma informacije pokličite na OZS: Suzana Kljun,
telefon: 01 583 05 74 ter e-naslov suzana.kljun@ozs.si .
Vabljeni k udeležbi!

(tobak, tobačni izdelki, povezani izdelki ali
različne kombinacije navedenih izdelkov).
Dovoljenje izda Ministrstvo za zdravje in
velja pet let od dneva izdaje z možnostjo
podaljšanja, vsakokrat za pet let. Ob oddaji
vloge je za dovoljenje za posamezno poslovno enoto treba plačati upravno takso v višini 18,10 EUR.
Dovoljenje ni prenosljivo in mora biti v
poslovnem prostoru vidno razstavljeno.
Ob kršenju obstoječe zakonodaje na področju tobaka (pri prodaji mladoletnim ali
kršenju prepovedi oglaševanja in razstavljanja tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov) bo pridobljeno dovoljenje lahko odvzeto. Ministrstvo za zdravje bo, če bo pristojni inšpektorat pravnomočno ugotovil
kršitve 29. in 30. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, kršitelju odvzel dovoljenje za določen
čas, ob ponavljajočih se kršitvah pa trajno.
Ob odvzemu dovoljenja bo moral prodajalec tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov
iz poslovnega prostora, za katerega mu je
bilo dovoljenje odvzeto, odstraniti vse tovrstne izdelke. Pri prodaji brez dovoljenja,
zakon določa visoko globo in trajno prepoved pridobitve dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov v tem
poslovnem prostoru.
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za javno upravo
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Najava

11. Strokovno srečanje gostincev
Portorož, 26. in 27. november 2018

S

 Bine Volčič, ki je izšolan kuhar z diplomo na inštitutu Le
Cordon Bleu v Parizu trenutno je aktiven na spletnem kulinaričnem portalu www.binevolcic.si ter ima lastni bistro
Monstera v središču Ljubljane.

 Niko Slavnič je MBA profesor, mednarodni strokovnjak
na področju marketinga, ustanovitelj podjetja IQbator
d.o.o. in investitor. Je nosilec master franšize InYourPocket
z 10 mio sledilcev in soavtor TheSlovenian BOOK, najbolj
prodane knjige o Sloveniji. Gostincem verjetno najbolj poznan, kot vodja projekta The Slovenia Restaurants Awords,
v Posavju sodeluje v okviru projekta razvoja integriranih
produktov in 5-zvezdičnih doživetij za dvig konkurenčnosti in prepoznavnosti posavskega turizma.

ekcija za gostinstvo in turizem pri
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije organizira že tradicionalno 11. Strokovno srečanje gostincev, ki bo v ponedeljek, 26.11.2018 (Ošterija, Portorož) in v
torek, 27.11.2018 v Hotelu Slovenija – v
kongresnem centru Portus v Portorožu.
Že v ponedeljek 26.11.2018 ob 18.30
uri bo v Ošteriji v Portorožu izobraževalni
dogodek, kjer se bosta srečala pivo in
hrana. Dogodek pripravljamo v sodelovanju s Pivovarno Laško Union in prvo somelierko za pivo Seni Pegan, BeerPro.
Jedi, ki jih bomo okušali zraven različnih
vrst piva, bo pripravil mladi kuhar Filip
Matjaž.
Osrednji dan srečanja bo 27.11.2018 v
kongresnem centru Portus v Portorožu –
Hotel Slovenija, kjer bomo začeli z aktualnimi informacijami za člane sekcije. Pravnica Vanja Šisernik, ki bo na kratko predstavila najpomembnejše glede varstva
osebnih podatkov v skladu z GDPR v
gostinskih obratih. Udeleženci bodo v
mapi srečanja prejeli tudi osnutke potrebnih obrazcev oziroma soglasja.
Sledila bo predstavitev Evropske gastronomske regije 2021 in zanimivo predavanje Nika Slavniča z naslovom: Gourmet
marketing - 5 korakov kako postane tuj
gost bolj pogost.
V okviru srečanja bomo predstavili primer dobre prakse povezovanja in sodelovanja – »Kulinarične Haloze« - novo turistično doživetje na obronkih Ptuja. Kot
vsako leto bo tudi tokrat zanimivo druženje v preddverju z razstavljavci in pokrovitelji, ki bodo predstavljali zanimive izdelke, opremo, hrano in pijače, ki jih gostinci uporabljajo pri svojem delu.

Ne prezrite
Člani Sekcije za gostinstvo in turizem OOZ Maribor se bodo zraven ostalih gostincev sosednjih OOZ priključili organiziranemu prevozu OOZ Ptuj, in sicer za
torek, 27. novembra 2018.
Program za ta dan je še v pripravi in ga boste prejeli naknadno. Objavljen bo
tudi na spletni strani OOZ Maribor pod rubriko ZBORNIČNI DOGODKI IN VABILA
ali SEKCIJE.
Vašo prijave sporočite do 17. novembra 2018 oziroma do zapolnitve prostih
mest na avtobusu pri sekretarki na OOZ Maribor: Marjana Savić Krajnc, telefon
041 666 642 ali e-naslov: marjana.savic-krajnc@ozs.si

6

Popoldanski del bomo začeli z aktivnostmi sekcije pri reševanju problema pomanjkanja ustreznih kadrov.
Nadaljevali bomo z okroglo mizo z naslovom »Mladi gostinci #računajtenanas«. Pogovor z mladimi gostinci bo vodil
Bine Volčič. Na okrogli mizi bodo sodelovali: Leon Pintarič, Jorg Zupan, Luka
Kosir, Grega Repovž, Tomaž Bratovž,
David Vračko, Filip Matjaž.
Srečanje bomo zaključili z večerjo s podelitvijo priznanj za kakovost gostinske ponudbe in jubileje v gostinstvu. Večerja bo
ob 19.00 uri v restavraciji Hotela Slovenija,
kjer pričakujemo posebno kulinarično doživetje, saj bodo meni za večerjo pripravili
Janez Bratovž JB in mladi kuharji v sodelovanju z restavracijo hotela. Po večerji
udeležence vabimo na After Hours: »Na
drugi strani šanka«, kjer bodo za glasbo poskrbeli Matjaž Jelen (Šank Rock) & Band
ter D.J. Jan Vukelič

Strokovno srečanje,
ponedeljek, 26. 11. 2018
Udeležba na večerji Ošterija, Portorož:
Izobraževanje, kjer se srečata pivo in hrana
30 € / osebo za člane
40 € / osebo za ostale
Strokovno srečanje,
torek, 27. 11. 2018
Udeležba na strokovnem srečanju
z večerjo
60 € / osebo za člane *
90 € / osebo za ostale udeležence*
Udeležba na Strokovnem srečanju
brez večerje (samo predavanja)
30 € / osebo za člane *
50 € / osebo za ostale udeležence*
Udeležba samo na večerji
s podelitvijo priznanj
Hotelu Slovenija
45 € / osebo za člane *
*Cene vključujejo DDV
Rok za prijavo je 21.11.2018 oziroma
do zasedbe prostih mest.
Za vsa morebitna vprašanja vam je prav
tako na voljo:
Vlasta Markoja, telefon 01/ 58 30 571 ali
e-naslov: vlasta.markoja@ozs.si.

NAŠPOROČEVALEC
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17:00 - Usposabljanje iz varstva pri delu
in požarne varnosti
Izvajalec: IVD Maribor p.o.
Kotizacija: za člana na osebo znaša 19,00

Sekcija za gostinstvo in
turizem OOZ Maribor

Seminar HACCP + označevanje alergenov
ter usposabljanja iz varstva pri delu in
požarne varnosti
OOZ Maribor, ponedeljek, 26.11.2018
Spoštovani člani in članice!
V kolikor vam je potekel rok veljavnosti
za HACCP sistem ali preizkus znanja iz
varstva pri delu in požarne varnosti za
nosilce dejavnosti in vaše zaposlene vas
vabimo, da se ponovno udeležite usposabljanja, ki bo tokrat za člane SEKCIJE ZA
GOSTINSTVO IN TURIZEM in ŽIVILCE.

• 14:30 - Izobraževanje o higieni živil,
smernice dobre higienske prakse in
uporabe načel haccp v gostinstvu +
označevanje alergenov
Izvajalec: Kruder, svetovanje, d.o.o.
Kotizacija za člana na osebo znaša 25,00 €

Račune prejmete po končanem usposabljanju s strani izvajalcev; le-ti vam bodo
na osnovi plačanega računa poslali potrdila
o uspešno končanem usposabljanju.
Subvencioniranje stroškov: Sklad za izobraževanje Maribor refundira 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
Vljudno vabljeni!

+ DDV, za nečlane na osebo znaša 45,00 €
+ DDV

Marjan VIDOVIČ,
predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem

Seminar HACCP + označevanje alergenov ter usposabljanja iz varstva
pri delu in požarne varnosti

#

Prijavnica

Program

€ + DDV, za nečlane na osebo znaša 45,00
€ + DDV.

Naziv firme
Naslov
Kontaktna oseba

Telefon

Davčna številka

 Seminar HACCP + označevanje alergenov
 Usposabljanja iz varstva pri delu in požarne varnosti
S križcem pred navednim izobraževanjem označite v kvadratu na kaj se prijavljate!

Delodajalec:
(ime in priimek)

ZAPOSLENI :
1.
2.
3.
4.
Žig in podpis delodajalca:

Prijavnico pošljite na Območno obrtno-podjetniško zbornico Maribor,Titova 63,
2000 Maribor ali faks: 02/ 3000 491 ali e-poštni naslov: marjana.savic-krajnc@ozs.si
Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest.

Št. 10–12 2018

Sekcija za gostinstvo in
turizem OOZ Maribor
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Vabilo na predavanje

»Obveznosti iz novih gradbenih predpisov,
vezano na izvedbo del na gradbenih objektih«

Sekcija gradbincev

OOZ Maribor, četrtek, 15. november 2018 ob 17. uri

S

1. 6. 2018 se uporabljata novi Gradbeni
zakon (GZ) in Zakon o arhitekturni in
inženirski dejavnosti(ZAID), ki sta za izvajalce del prinesla veliko novosti. Sekcija
gradbincev pri Območni obrtno-podjetniški zbornici Maribor zato organizira predavanje »Obveznosti iz novih gradbenih
predpisov, vezano na izvedbo del na gradbenih objektih« z naslednjo vsebino:
• Pomembne novosti, ki jih za izvajalce del
prinaša nova gradbena zakonodaja
• Obveznosti, ki jih mora izpolnjevati izvajalec del, glede na zahtevnost in vrsto del
• Vpis odgovornih oseb izvajalca v imenik
vodij del (pogoji za vpis, kje se vpisati)
• Novi pogoji za vodenje posameznih del
in celotnih objektov
• Druge obveznosti izvajalca del
• Vodenje dokumentacije na objektu (pogodbe o izvedbi, dokazilo o zanesljivosti

objekta)
• Pravilnik o gradbiščih
• Uredba o razvrščanju objektov glede na
zahtevnost in vrsto objektov (nov podzakonski predpis)
• Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih,
povezanih z graditvijo(nov podzakonski
predpis).
Predavatelj: Janko Rozman, sekretar
Sekcij gradbincev, kleparjev krovcev in instalaterjev – energetikov pri Obrtni zbornici
Slovenije.
Kotizacija: udeležba je za člane OOZ
Maribor brezplačna, za člane drugih
OOZ: 45,00 EUR + DDV (s 50% popustom), za nečlane strošek kotizacije znaša
90,00 EUR + DDV
Prijava: spletna prijava na OZS Dogodki.
Rok za prijavo: ponedeljek, 12. november 2018

Ne prezrite
Pošljite nam predloge vprašanj, na katera želite odgovore s strani predavateljev.
Potrudili se bomo, da bodo predavatelji nanje odgovorili med predavanjem.
Skladno s spremenjeno zakonodajo, to je Uredba o obrtnih dejavnostih, ki je
začela veljati 05.08.2013 (Ur. list RS, št. 63/13) in z določili Obrtnega zakona,
ki je začela veljati 27.04.2013 (Ur. list RS, št. 40/04 ObrZ-UPB1, 102/07, 30/13,
36/13-popr) je potrebno uskladiti dejavnosti v OBRTNEM REGISTRU na OOZ
Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor.
Za vsa pojasnila in dodatne informacije se lahko obrnete tudi po telefonu na
številko: (02) 330 35 00, ali e-naslov: info@ooz-maribor.si (Majda Horvat ali
Viktorija Vodušek).

Dodatne informacije: Marjana SAVIĆ
KRAJNC, sekretarka Sekcije gradbincev
OOZ Maribor, gsm št.: 041 666 642, e-naslov: marjana.savic-krajnc@ozs.si .

Po končanem predavanju bosta sledili še
dve predstavitvi, ki ju organizira Sekcija
elektro dejavnosti pri Območni obrtnopodjetniški zbornici Maribor, in sicer:
• predstavitev naprednih loT sistemov
ter napreden nadzor ogrevalnih sistemov (krmiljenje peči, mešalnih ventilov ter uporabniški vmesnik), kar bo
predstavil g. Rotovnik (FERI Maribor) in
• predstavitev AeroHive WiFi rešitev ter
prikaz možnosti aplikacije z novejšimi
WiFi sistemi, kar bo predstavil g. Makovšek.
Dodatne informacije: Janja VINDIŠ
BOŽIČKO, sekretarka Sekcije elektro dejavnosti OOZ Maribor, gsm št.: 041 921 823,
e-naslov: janja.vindis-bozicko@ozs.si.

Vljudno vabljeni!
Frančišek EDER,
Predsednik Sekcije gradbincev
OOZ Maribor
Marko Stoilković,
Predsednik Sekcije elektro dejavnosti
OOZ Maribor

Aktualni razpisi
Ugodni krediti SID banke: http://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/sid-banka-ugodno-kreditiranje
Energetske sanacije: http://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/financne-spodbude-za-nove-nalozbe-v-ucinkovitorabo-in-obnovljive-vire-energije
Spoštovani člani OOZ Maribor,
s strani podjetja Lidl Slovenija smo prejeli nov razpis Lidlove Lojtr’ce domačih 2018/2019, kjer spodbujajo domače male
podjetnike.

Stanovanja z neprofitno najemnino za zaposlene pri članih OOZ Maribor, Pesnica, Ruše
Aktualni razpisi na: www.stanust.si
Informacije: info@stanust.si, tel: 02 330 35 05
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Posvet frizerjev in kozmetikov
Sekcija frizerjev in kozmetikov

S

poštovani člani Sekcije frizerjev in
kozmetikov OOZ Maribor ter frizerji
in kozmetiki ostalih OOZ!
Sekcija frizerjev in kozmetikov Območne
obrtno-podjetniške zbornice Maribor vas

vabi na posvet frizerjev in kozmetikov, ki
bo v ponedeljek, 12. novembra 2018, s
pričetkom ob 19. uri v izobraževalni
dvorani (v pritličju) OOZ Maribor, Titova c. 63, 2000 Maribor.

Dnevni red
1. Informacija o izobraževalnem programu FRIZER in opravljanje praktičnega
usposabljanja z delom v času obvezne prakse v obratovalnicah.
2. Zbiranje prijav za skupni KONGRES FRIZERJEV IN KOZMETIKOV
(Portorož, Hotel Bernardin, sobota in nedelja, 17. - 18.11.2018).
3. Priprave na SVEČANI ZAKLJUČNI ZBOR Sekcije frizerjev in kozmetikov OOZ
Maribor (predviden termin: sobota, 01.12.2018 ali 08.12.2018).
4. Redno periodično usposabljanje za nosilce dejavnosti iz varnosti pri delu in
požarnega varstva (Izvajalec: Anton Kunstek iz podjetja IVD maribor, p.o.).
5. Razno.

Vabljeni
• člani Sekcije frizerjev in kozmetikov
OOZ Maribor ter frizerji in kozmetiki
ostalih OOZ
• Nadja Jager Popović, ravnateljica Srednje
šole za oblikovanje Maribor
• Mitja Sojer, predsednik Sekcije frizerjev
OZS
Zaradi pomembnosti, Vas prosimo, da
se posveta zanesljivo udeležite.
Vaša morebitna vprašanja in odsotnost
pa sporočite na tel: 02 330 35 02 ali GSM:
041 666 642 oziroma na e-mail: m a r jana.savic-krajnc@ozs.si.
Vljudno vabljeni!
Marjana SAVIĆ KRAJNC,
Sekretarka Sekcije frizerjev in kozmetikov OOZ Maribor

Smiljan ŠKARICA,
Predsednik Sekcije frizerjev in kozmetikov OOZ Maribor

Vabilo

Kongres frizerjev in kozmetikov,
Grand Hotel Bernardin, Portorož, 17. in 18. november 2018

S

ekcija kozmetikov in Sekcija frizerjev
pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije letos prvič organizirata skupni Kongres frizerjev in kozmetikov, ki bo 17. In
18. novembra 2018 v Hotelih Bernardin v
Portorožu. Za kozmetike in frizerje pripravljamo zanimiv, pester program z aktualnimi temami. Spoznavali boste novosti na
področju permanetnega make up-a, pedikure, manikire, maderoterapije in drugih
dejavnosti.

Kotizacija za člane Sekcije kozmetikov, Sekcije frizerjev in zaposlene:
• 50,00 € (DDV vključen), za dvodnevni
kongres po programu* (dvodnevni kongres z večerjo)
• 30,00 € (DDV vključen), za udeležbo na

kongresu samo 1 dan, brez večerje
• 30,00 € (DDV vključen), za udeležbo
samo na družabnem večeru (večerja z
glasbo)
Za člane OZS krije stroške do polne cene
Sekcija kozmetikov oziroma Sekcija frizerjev, pokrovitelji in razstavljavci.
Pijača ni vključena v ceni!

Ostali udeleženci
• 120,00 € (DDV vključen), za dvodnevni
srečanje po programu (polna cena kongresa)
• 60,00 € (DDV vključen) za enodnevni
ogled brez večerje
Prijava: Rok za prijavo je 12. 11. 2018

oziroma do zasedbe prostih mest. zato je

prijava na kongres obvezna. Prosimo vas,
da zaradi lažje organizacije izpolnite
spletno prijavnico. Račun za udeležbo vam
bomo poslali po zaključku kongresa.
Plačilo kotizacije: Kotizacijo za udeležbo
na posvetu plačate ob prijavi na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije (za kongres kozmetikov), na transakcijski račun št.: SI 56 0201 3025 3606
416, sklic 00 200027, - koda namena
OTHR, pri NLB d.d., Ljubljana. Potrdilo
o plačilu pošljete pred srečanjem na e-naslov vlasta.markoja@ozs.si ali po faxu 01
50 54 373.
Dodatne informacije: Za vsa morebitna
vprašanja se lahko obrnete na sekretarko
sekcije pri OZS: gospa Vlasta Markoja, telefon 01/ 58 30 571.

Program kongresa frizerjev in kozmetikov
Sobota , 17. 11. 2018
8.30 - 9.30

Registracija udeležencev

9.30 – 10.00

Pozdrav udeležencem
Petra Mrhar, predsednica Sekcije kozmetikov pri OZS

10.00 – 10.15

Aktualne aktivnost sekcije kozmetikov
Petra Mrhar, predsednica Sekcije kozmetikov pri OZS
Vlasta Markoja, sekretarka sekcije
- Predlog sekcije za ponovno regulacijo dejavnosti stiliranja trepalnic in manikire

Št. 10–12 2018
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Program kongresa frizerjev in kozmetikov
Sobota , 17. 11. 2018
10.15 – 10.35

CELLULAR RENEWAL in FIRM & LIFT by THALION
Multiaktivne formule morskih učinkovin – brezkompromisni rezultati
BUKI d.o.o. – ZLATI POKROVITELJ KONGRESA
Silva Glavan Bukovinski,

10.35 – 10.45

Podelitev priznanja OZS

10.45 - 11.45

Kaj je maderoterapija?
Matej Zmazek in ekipa maderoterapije
Maderoterapija izvira iz besede madera, ki po špansko pomeni les, maderoterapija pa izvira iz več kot tisočletne tradicije iz Vzhoda. V
svetu ima terapija z lesom, starodavno poreklo iz vzhodnih kultur, kjer se leseni elementi uporabljajo za izvajanje masaže v različne
(zdravstvene, sprostitvene,…).

11.45 - 12.30

Odmor za kavo druženje s pokrovitelji in razstavljavci na kongresu

12.30 - 13.30

Novosti v mikropigmentaciji
Kaj je mikropigmentacija in primerjava s sorodnimi tehnikami ter novosti mikropigmentacije na obrazu
Leonida Kmetec Ćeranić, mater tainer za Goldeneye,

13.30 – 14.00

Plazma – Inovativna in učinkovita metoda za napenjanje kože brez plastične operacije
Aktivnosti sekcije kozmetikov glede uporabe plazme
Janja Jeršin, ing. farmacije, mojster kozmetike
Petra Mrhar, predsednica Sekcije kozmetikov

14.00 – 14.10

Predstavitev ugodnosti Katice Mozaik Podjetnih - Telekom
Simona Osterman, OZS

14.10 – 15.00

Odmor in druženje s pokrovitelji in razstavljavci kongresa (prigrizek)

15.00 – 15.30

Oglaševanje:-Kako z majhnimi vložki na Googlu do želenih rezultatov?
Tadej Glavan, direktor medijskega oddelka, Goclick.

15.30 – 16.15

Kako urediti poslovanje v kozmetičnih in frizerskih salonih skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDRP).
Odvetnik Miha Šercer
Vsebina:
- temeljne zahteve nove Uredbe o varstvu osebnih podatkov
- katere osebne podatke strank in zaposlenih se lahko zbira in na kakšni podlagi
- kako pridobiti soglasje posameznikov za prejemanje reklamnih sporočil/ponudb, objavo fotografij ipd.
- kako poskrbeti za ustrezno zavarovanje obstoječih osebnih podatkov
- kako poskrbeti za varstvo podatkov pri vaših zunanjih partnerjih (računovodski servisi idr.)

16.15 – 16.45

Odmor in druženje s pokrovitelji in razstavljavci kongresa

16.45 – 17.45

Novosti v manikiri - razvoj materialov in različnih možnosti za razvoj in širitev storitev na področju manikire
Mojca Janežič, kozmetičarka, mednarodna edukatorka, sodnica in članica INJA

17.45 – 18.45

Skrivnosti večne mode in sodobne ženske
Lorella Flego
Med drugim boste izvedeli tudi več o modnih dodatkih, na katere je dobro staviti,
ker so večni in seveda kje najti dobro torbico, kakšni so dobri salonarji in še kakšen
nasvet, kako boste videti bolj vitke, mlajše in vedno elegantne.
Foto: Robert Krumpak
Arhiv: www.gliter.si

20.00 -

Večerja - druženje ob glasbi ter žrebanje simboličnih nagrad pokroviteljev in razstavljavcev

Nedelja, 18. 11. 2018 - Sekcija kozmetikov
9.45 – 10.45

Novi pristopi in tehnike na področju pedikure – saniranje vraščenih nohtov z različnimi tehnikami sponk
Janja Krevl, Pedikura - ordinacija za problematiko in estetiko stopal

10.45 – 12.15

»Novo leto, nova jaz« delavnica po metodi Louise Hay
Jasmina Turnšek, mentorica za življenje brez stresa, bolečin in travm
(Udeleženci naj s seboj prinesejo zvezek in manjše ogledalo)
Foto:
arhiv:
www.jasminaturnsek.si
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Program kongresa frizerjev in kozmetikov
Nedelja, 18. 11. 2018 - Sekcija kozmetikov
12.15. – 12.45

Odmor in druženje s pokrovitelji in razstavljavci kongresa

12.45 – 13.30

»Kako stres, hormonske in druge spremembe vplivajo na izbor naše hrane čez dan«
Mojca Cepuš, Certificirana nutricistka

Nedelja, 18. 11. 2018 - Sekcija frizerjev
8.15 - 8.45

Registracija udeležencev

9.00 – 9.30

Pozdrav udeležencem in podelitev priznanja OZS
Mitja Sojer, predsednik Sekcije frizerjev pri OZS
Antony Whitaker je priznani učitelj in motivator s svetovnim slovesom z več kot 30 letnimi izkušnjami v frizerski industriji. Svojo kariero je začel kot stilist v Vidal
Sasoonu v Londonu. Med drugim je avtor več knjig s
temami o uspešnem vodenju za lastnike in vodje frizerskih salonov. Od leta 2004 je s svojimi predavanji
in idejami navdušil že več kot 250.000 frizerjev iz več
kot 40 držav sveta. Več informacij in gradiv lahko
najdete na njegovi spletni strani
https://growmysalonbusiness.com/

9.30 – 11.15

Najpomembnejše
naloge vodje salona,
Nekaj korakov, kako
lahko zagotovite, da je
vaš salon prijeten,
Anthony Whitaker

11.15 – 12.15

Izobraževanje za poklic frizer (nadgradnja, PUD, sofinanciranje)
- praktično usposabljanje na delovnem mestu (pogodbe, sofinanciranje) -Mitja Korunovski, OZS
- Informacija o pripravi nadgradnje izobraževalnega programa frizer 3+2, Boris Klančnik, CPI in Saša Hiti,
ravnateljica Srednje frizerske šole Ljubljana

12.15 - 12.45

Odmor - druženje s pokrovitelji in razstavljavci kongresa

12.45 - 13.30

Praktični prikaz spenjanja las - Aska by Mič Styling Academy

13.30 –14.15

Odmor - Prigrizki MasterChef, ki jih bodo pripravili Jaka Mankoč in Gašper Kramar v sodelovanju z Hotelom Grand Hotel Bernardin

14.15 - 16.15

Diagnostika –
Čustvena inteligenca Kompetence čustvene
komunikacije
Serge Moreau
iz Francije

»Svet se spreminja tudi mi se moramo spremeniti«S stiliranjem ljudi, lahko odkrijemo njihovo osebnost. Lahko stimuliramo potrebe strank in spodbudimo nakupe.Stiliramo ljudi in ne le lase/frizure.Razvoj povsem novega pristopa od glave
do prstov na nogi.Zakaj spremembe? Kako in kaj spremeniti? Kako biti drugačen?
Serge Moreau iz Francije je frizer, ki je v zadnjih letih škarje in glavnik postavil
na stranski tir in se posvetil predavanjem, kjer se ne osredotoča zgolj na frizuro,
ampak na celotno stilsko podobo človeka, kamor sodi tudi make up, obleka in
ostali modni dodatki. Frizer je postal, ker izhaja iz frizerske družine. V intervjuju
za revijo frizer je pred leti povedal »Frizerskega poklica se ne naučiš, živiš ga».

Vljudno vabljeni!
Opomba: Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa kongresa

Namestitev – Hoteli Bernardin
V hotelu so pripravili za udeležence kongresa ugodnejše cene. Kontakt za rezervacijo sobe je: booking@bernardingroup.si, oziroma
telefon 05/6907000, ob rezervaciji morate povedati, da ste udeleženci kongresa. Cene so v EUR po osebi na dan, kot sledi:

60,00 EUR
45,00 EUR
1,01 EUR

Histrion ****
- nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi
- nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi
- turistična taksa
Št. 10–12 2018

- nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi
- nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi po oseb
- turistična taksa

110,00 EUR
70,00 EUR
1,27 EUR

Cena vključuje: DDV, nočitev z zajtrkom v izbranem hotelu, kopanje v Laguna parku v Hotelu Histrion, vstop v casino.

Vile park ****
- nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi
- nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi
- turistična taksa

Grand hotel Bernardin *****

80,00 EUR
55,00 EUR
1,01 EUR

V hotelu so pripravili za udeležence kongresa ugodnejše cene. Kontakt za rezervacijo sobe je: booking@bernardingroup.si, oziroma
telefon 05/6907000, ob rezervaciji morate povedati, da ste udeleženci kongresa.
Nadaljevanje na naslednji strani.
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Ne prezrite
Sekcija frizerjev in kozmetikov OOZ Maribor bo v sodelovanju z TA Galileo 3000 d.o.o. ob zadostnem
številu prijav organizirala skupni prevoz iz Maribora
(udeležence bomo pobirali še po ostalih krajih od
Murske Sobote do Celja) ter nočitev z zajtrkom v
hotelu Bernardin ali katerem bližnjem hotelu (odvisno od števila prijav). Prosimo vas, da se za skupni
prevoz in nočitev še posebej prijavite pri sekretarki
Sekcije frizerjev in kozmetikov OOZ Maribor,
Marjani SAVIĆ KRAJNC, tel.: 041 666 642, e-mail:
marjana.savic-krajnc@ozs.si. Rok za prijavo je
12.11.2018 oziroma do zasedbe prostih mest.
Podrobnješi program organiziranega prevoza:
1. dan; 17.11.2018, sobota
Odhod avtobusa iz naslednjih postaj:
5.00 uri avtobusna postaja Gornja Radgona
05:20 uri AP Lenart
05:40 uri AP Maribor
06:00 uri krožišče zahod Slov. Bistrica
06:20 uri AP Slovenske Konjice
06:40 uri dvorana Zlatorog Celje
Po prihodu v Portorož sledi nastanitev v hotelu Histrion 4* in registaracija udeležencev v hotelu
Grand. Dvodnevni strokovni program je objavljen na
spletni strani OZ Slovenije.

Popoldan ob cca 14 uri je na željo udeležencev organiziran obisk največjih solin v Seći oz. Sečovlju.
Ogledali si bomo film, sledi obvezna strokovna razlaga lokalnega vodnika in možnost nakupa solnih
proizvodov. Povratek v hotel.
Zvečer je slavnostna večerja v okviru kongresa v hotelu Grand Bernardin, kjer je tudi osrednji del dogodkov. Nočitev v hotelu Histrion
2. dan; 18.11.2018 nedelja
Po zajtrku nadaljevanje z aktivnostmi kongresa vse
do 16 ure, ko je predviden odhod, sicer po dogovoru.
Cena: 99 EUR min 40 oseb/bus
109 EUR min 30 oseb/bus
Doplačilo
- obisk solin Sečovlje 10 EUR z vodenjem obveznega
lokalnega vodnika,
- spanje z zajtrkom v hotelu Grand 15 EUR
- single soba Histrion 25 EUR, Grand 40 EUR
V ceni: avtobus po programu, nočitev z zajtrkom v
hotelu Bernardin Histrion 4* v dvoposteljni sobi,
ogled Pirana, organizacija in vodenje.

Ta informacija je objavljena na spletni strani OOZ
Maribor pod rubriko ZBORNIČNI DOGODKI IN VABILA ali SEKCIJE.

Koordinacija strokovnih sekcij
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

N

a dnevnem redu koordinacije strokovnih sekcij OOZ Maribor, ki je
bila 2. oktobra v Izobraževalni dvorani
zbornice, je bil pregled aktualnega dogajanja v okviru projektov in aktivnosti sekcij
na zbornici, priprave na Karierni sejem –
sejem poklicev in izobraževanja 2018, ki bo
14. novembra v dvorani Lukna v Ljudskem
vrtu v Mariboru, pripravah na Tehniški
dan za osnovnošolce v okviru projekta
SPOT ter aktivnostih pri projektu C-TEMAlp.
V novembru čakata strokovne sekcije dva
pomembna dogodka, je uvodoma izpostavil Aleš Pulko, predsednik OOZ Maribor.
Tehnični dan za osnovnošolce v okviru
projekta SPOT Podravje in karierni sejem.
Na obeh prireditvah, namenjenih mladim
pri odločanju za svojo nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot, bodo strokovne sekcije predstavile poklice svojih branž s poudarkom na deﬁcitarnih poklicih, vajeniški

12

sitem, predstavili bodo primere dobrih
praks in z dinamičnim prikazom poklicev
iz svojih strok skušali čim bolj pritegniti zanimanje mladih. Leonida Polajnar je predstavila aktivnosti v okviru projekta C-TEMAlp, mednarodnega projekta za pomoč
pri prenosu lastništva podjetja, ki se je zaključil oktobra z zaključno konferenco v
Munchnu v Nemčiji. Na koordinaciji so se
pogovarjali še o aktivnostih v okviru proslave 45-letnice delovanja OOZ Maribor,
ki bo 13. decembra ter o pobudah in predlogih za delovanje strokovnih sekcij v prihodnjem letu.

NAŠPOROČEVALEC
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Osveščanje podjetnikov
s področja prenosa lastništva
 Avtor | Marjana SAVIĆ KRAJNC

V organizaciji SPIRIT Slovenije, javne agencije ob ﬁnančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je OOZ Maribor 2. oktobra 2018 v Izobraževalni dvorani na Titovi cesti 63 v
Mariboru izvedla dogodek: Koordinacija strokovnih sekcij z izobraževanjem pod nazivom »Načrtovanje izstopa iz podjetja«.
Dogodek je bil organiziran v sklopu aktivnosti osveščanja lastnikov
družinskih podjetij o pomenu pravočasne priprave in različnih tehnikah prenosa podjetja na naslednike.
Izobraževanje je bilo namenjeno lastnikom podjetij, ki razmišljajo o izstopu iz podjetja in iščejo odgovore kako to napraviti, da
bo izstop potekal čim bolj mirno, hitro in bo ob enem donosen.
Izvedla ga je Mateja Ahej, Superior svetovalna družba. IZJAVA:
»Podjetniki se prej ali slej v svoji karieri soočijo z vprašanjem izstopa
iz podjetja. V okviru projekta Osveščanje podjetnikov s področij prenosa lastništva smo pripravili delavnico »Načrtovanje izstopa iz podjetja«, v katerem smo celovito predstavili vprašanje nasledstva ne glede
na to ali podjetniki razmišljajo o družinskem nasledstvu ali je bolj
verjetna druga oblika. Osvetlili smo najpomembnejše vidike izstopa,
da podjetniki sploh razumejo kakšne možnosti imajo in kako postopati
pri svoji izbiri in v naslednjih korakih. Udeleženci izobraževanja
lahko na ta način bolj samozavestno sprejmejo odločitve o naslednjih
korakih pri načrtovanju svojega izstopa.«
Kot prva je o tem dogodku spregovorila Ivanka Bračič, s podjetjem
GOSTILNA KARLA, Ivanka Bračič s.p.. IZJAVA: »Tovrstna izobraževanja so zelo smiselna. Sama o tem nisem bila dovolj poučena.
Glede na to, da že dalj časa razmišljam o prenosu podjetja na sina,
sva se današnjega izobraževanja udeležila kar oba. Od predavateljice
sva izvedela ogromno odgovorov na najina vprašanja. Menim, da se
bo treba še kakšnega udeležiti.«

 Ivanka Bračič

 Ksenija Ilich

Nadaljevala je Ksenija Ilich, Socialno varstvo, Ksenija Ilich s.p.,
ki je pred leti potrebovala tovrstna izobraževanja. IZJAVA: »Žal
mi je, da teh informacij nisem imela na voljo v letu 2007, ko sem
prodala svoje deleže podjetja. Žal takrat tovrstnih izobraževanj ni
bilo. Sedaj sem dobila ogromno informacij o družinskem prenosu podjetij. Dobila sem nov vpogled na samo vrednotenje podjetja in smernice, kako se tega lotiti. Predavateljica je bila odlična. Današnje informacije mi bodo v veliko pomoč.«

V

organizaciji SPIRIT Slovenije, javne
agencije ob ﬁnančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
je OOZ Maribor 25. septembra 2018 v Izobraževalni dvorani na Titovi cesti 63 v
Mariboru
izvedla
strokovno
predavanje/delavnico pod nazivom »Kako
uspešno prenesti lastništvo podjetja na
naslednjo generacijo?« Predavanje je bilo
organizirano v sklopu aktivnosti osveščanja
lastnikov družinskih podjetij o pomenu
pravočasne priprave in različnih tehnikah
prenosa podjetja na naslednike.
Strokovno predavanje o psihološkem vidiku
pri prenosu lastništva družinskih podjetij je
izvedel Uroš Kavs, iz Inštituta M.O.S.T..
IZJAVA: »Ugotavljam, da podjetnike ob prenosu dejavnosti običajno zanima zgolj davčni
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vidik, zanemarjajo pa strateško načrtovanje prenosa dejavnosti na naslednike. Prav zato je statistika uspešnosti prenosa tako porazna in kaže,
da uspe le 1/3. Glavni razlog so konﬂikti, čemur podjetniki namenjajo
premalo pozornosti v prepričanju, da so vse dogovorjeni.«
Svoje izkušnje je najprej predstavil Emanuel Lopič, s podjetjem
Elo - izdelava Elektrokovinskih izdelkov in posredovanje z
nepremičninami, Emanuel Lopič s.p. IZJAVA: »Samostojno pot
sme začel pred 31 leti. Glede na to, da sem že 8 let upokojen, bi
želel posel z nepremičninami prenesti na svoji hčerki. Žal sem pri
tem zaznal velik problem, ravno iz psihološkega vidika. Nisem
vedel, kako bi zadeve uredil, da bi bilo dobro za vse, za njiju in za
podjetje. Danes sem na tej delavnici dobil kar precej odgovor na
svoja vprašanja. Predvidevam, da bo potrebno vložiti še precej truda
in dela, da bo to izpeljano, kot je treba.«
Nadaljevala je Maja Novak, Goma Mont, mehanska obdelava
kovin, Maja Novak s.p., ki bi želela svoj s.p. prenesti na moža.
IZJAVA: »O samem postopku prenosa s.p. na moža sem se obrnila na

 Emanuel Lopič

 Maja Novak

OOZ Maribor. Povedali so mi, da ravno v tem trenutku pri njih organizirajo dogodke na to temo. Tako sem danes tukaj. Morem povedati, da do zdaj nisem našla ustreznih strokovnih svetovalcev, ki bi
mi lahko v celoti svetovali, kako se tega sploh lotiti. Na tej delavnici
sem prišla do odgovorov, ki mi bodo v veliko pomoč.«

Vabilo

Usposabljanje za zaposlene osebe
Termin izvedbe: december 2018 in januar 2019.
Rok za prijavo: torek, 20.11.2018
Spoštovani delodajalci!
Območna obrtno-podjetniška zbornica
Maribor in Tehniški šolski center Maribor
Vas in Vaše zaposlene vabita v aktualne programe usposabljanja za zaposlene osebe, ki
se izvajajo v okviru operacije »Pridobivanje
temeljnih in poklicnih kompetenc«. Usposabljanje je brezplačno in ga ﬁnancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada
in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport.
Usposabljanje se izvaja v naslednjih programih:
1. Osnovna komunikacija s poudarkom na
strokovnem tujem jeziku (nemški ali angleški jezik),
2. Računalniško digitalno opismenjevanje
(RDO) za delavce tehnične stroke in
3. Tehniška dokumentacija in meritve v tehniki.
V usposabljanje se lahko vključijo osebe,
ki so:
• zaposlene oziroma samozaposlene,
• starejše od 45 let in
• imajo manj kot štiriletno oz. dokončano
štiriletno srednjo šolo (do V. stopnje izobrazbe).

Vključeni udeleženci pridobijo temeljne
in poklicne kompetence s poudarkom na:
• sporazumevanju v tujem jeziku (govorno, pisno, slušno in bralno razumevanje širšega nabora splošnih in strokovnih terminov),
• uporabi informacijsko-komunikacijske
tehnologije (uporaba računalnikov za iskanje, ocenjevanje, shranjevanje, predstavitev in izmenjavo informacij ter sporazumevanje in sodelovanje v skupnih omrežjih po internetu), spoznavanju glavne računalniške aplikacije (obdelovanje besedil,
razpredelnic, grafov, zbirke podatkov, shranjevanje …) in kako IKT podpira ustvarjalnost in inovativnost ter iskanje, zbiranje
in obdelave informacij,
• pridobivanju matematičnih in osnovnih
kompetenc v znanosti in tehnologiji, ki
bodo posamezniku omogočile boljše razumevanje in bo sposoben uporabiti matematični način mišljenja, kar vključuje logično in prostorsko razmišljanje.
Opomba:
Programi so namenjeni za usposabljanje
zaposlenih oseb na področju tehnike – predvsem strojništva in so zasnovani tako, da

lahko prilagajamo vsebine programov vašim
potrebam – potrebam kadrov v podjetjih.
Primer:
Pri strokovnem tujem jeziku (nemškem
ali angleškem) se lahko pripravijo vsebine
programa tako, da se obravnavajo vsebine
speciﬁčnih področij (avtomobilske stroke,
inštalaterskih del, mehanske obdelave ali
spajanja kovin itd.).
Program RDO obsega zelo široko področje obravnave IKT tehnologije (hardver,
softver) in se lahko vsebine programa priredijo na bolj detajlno spoznavanje in uporabo posameznih programov (Word, Excel,
PowerPoint, Internet, el. pošta,..).
Program »Tehniška dokumentacija in meritve v tehniki« v osnovi obsega risanje (klasično ali s programsko opremo SOLIDWORKS) in branje načrtov, merjenje in
uporabo merilnega orodja (pomično merilo,
mikrometer, merilna ura …), izdelavo enostavnih izdelkov s postopki ročne obdelave
(piljenje, žaganje…), ali strojne obdelave
(vrtanje, struženje, frezanje, lahko tudi obdelave na CNC strojih...) in spajanja kovin
z varjenjem (plamensko varjenje, ročno
elektro obločno varjenje, MIG/MAG in
TIG varjenje). Pomeni, da lahko znotraj
programa vsebine prilagodimo za posamezno podjetje ali skupino podjetij.

Posamezno usposabljanje obsega 50 šolskih ur in se bo izvajalo v obdobju DECEMBER 2018 in JANUAR 2019, od dva do trikrat na teden
v popoldanskem času, od 16. do 19. ure, v prostorih TŠC Maribor (za tuj jezik lahko tudi izven šole, v prostorih zbornice ali v podjetju).
Vodili ga bodo strokovno usposobljeni predavatelji. Vsak kandidat se lahko prijavi na enega ali dva programa usposabljanja in to napiše
na prijavnico – VPISNI LIST, ki ga dobite na spletni strani zavoda www.tscmb.si. Prijavnico lahko pošljete po e-pošti na naslov: srecko.vidovic@guest.arnes.si, ali klasični pošti na naslov: Tehniški šolski center Maribor, Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor, najkasneje do torka, 20.
11. 2018. Za dodatne informacije lahko pokličite na tel. št. 040 304 868 ali pišete na elektronski naslov: srecko.vidovic@guest.arnes.si.
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POSLOVNOST

Borza poslovnih priložnosti
BRTR20180703001 Turško zagonsko
podjetje, specializirano za razvoj inovativnih solarnih plošč, išče potencialne
partnerje, proizvajalce gravirne opreme
in premazov za proizvodni sporazum.
Podjetje je pripravljeno kupiti proizvodno enoto za svoj razvojni oddelek in
je pripravljeno sodelovati v okviru proizvodnega sporazuma.
BRFR20180514001 Francosko industrijsko podjetje je specializirano za
proizvodnjo beljakovin iz agroživilskih
proizvodov. Za povečanje svoje proizvodne zmogljivosti naravnih živilskih
dodatkov, išče specializiranega partnerja
s področja biotehnologije, ki ima
opremo za pridobivanje proteinov iz
stranskih produktov z encimskim procesom. Partner mora imeti veliko proizvodno zmogljivost in na voljo zadostno
količino stranskih proizvodov iz mesa
in/ali morskih sadežev. Podjetje želi skleniti dolgoročno podizvajalsko pogodbo.
BRUK20180927001 Angleško podjetje išče inovativne rešitve za obdelavo
vode, ki jim bodo pomagale postati bolj
konkurenčno. Območja interesa vključujejo, vendar niso omejena na:
spletno merjenje kakovosti vode v realnem času, upravljanje invazivnih vrst,
kot so školjkasti mehkužci, upravljanje
zooplanktona in upravljanje nivoja železa v omrežjih. Iščejo sodelovanje na osnovi sporazuma o storitvah.
BRFR20180824001 Francosko podjetje, specializirano za oblikovanje in izdelavo opreme za šport in prosti čas je razvilo novo, umetno ne-hladno smučarsko
stezo/smučišče. Sistem je okolju popolnoma prijazen. Podjetje je pripravljeno
uporabiti nove metode komercializacije
in promocije z uporabo spletnega trženja. Za ta namen iščejo partnerje, specializirane za postavitev strategije digitalnega trženja in strategije za iskanje
javnih ali zasebnih vlagateljev na podlagi
storitvenega sporazuma.
BOUK20180131003 Angleško podjetje išče distribucijske partnerje za vrsto
prenosnih monitorjev za testiranje medicinskih cevovodov. Monitorji za nadzor detekcije plinov v območju se uporabljajo za preverjanje in potrjevanje kakovosti in količine medicinskega plina,
ki se ga daje bolnikom, od strojnice in
distribucijskih točk do mesta odjema.
Iščejo distribucijske sporazume iz Gruzije, Belorusije, Hrvaške, Slovenije in
Bolgarije.
Št. 10–12 2018

BOFI20171106001 Finsko podjetje, ki
proizvaja kotle na biomaso, išče partnerje v okviru sporazuma s trgovskim
agentom ali sporazuma o distribucijskih
storitvah. Partnerje išče zlasti iz Nove
Zelandije, Španije, Portugalske, Slovenije, Slovaške in Francije, da bi razširili
svoje delovanje na mednarodnem trgu
bioenergije. Proizvodni program kotlov
na biomaso obsega bojlerje v rangu od
30 kW do 990 kW.
BRIE20180711001 Hitro rastoče
spletno maloprodajno podjetje z Irske
želi skleniti pogodbo o proizvodnem sodelovanju in išče nove in stroškovno
učinkovite okolju prijazne embalažne
rešitve za svoje nove naročniške škatle.
BRPL20171016001 Poljsko podjetje
specializirano za razvoj in proizvodnjo
različnih izdelkov iz kompozitnih materialov, zlasti za avtomobilsko industrijo,
išče nove dobavitelje končnih in polizdelkov iz kompozitnih materialov, ki
jim bodo omogočili stabilizacijo proizvodnje in razvoj novih izdelkov. Trenutno uporabljajo spojine z jedrom iz
plute in ogljikovimi, aramidnimi ali steklenimi vlakni kot ojačevalci, vendar so
odprti tudi za druge materiale. Iščejo sodelovanje v okviru sporazuma o proizvodnji.
BRQA20171009001 Katarsko podjetje
je eno od največjih proizvajalcev posteljnine v zalivskih državah. Proizvaja in
dostavlja žimnice več različnim vrstam
strank in išče izdelovalce materialov za
izdelavo posteljnine za proizvodni sporazum.
BRDK20181004001 Dansko podjetje
za uvoz in prodajo na drobno, ki je specializirano za ekološko pridelano hrano,
išče proizvajalce organskih oreščkov, da
na danskem trgu delujejo kot distributer
v njihovem imenu – prodajajo zasebne
kot tudi druge blagovne znamke. Natančneje, podjetje išče certiﬁcirane organske mandlje, lešnike, orehe, oreščke,
makadamije, pistacije in pekan.
BRFR20181002001 Francosko podjetje, specializirano za zasnovo avtomatskih
linij za industrijske pekarne išče proizvodnega partnerja. Iskani partner bo
moral po francoskih speciﬁkacijah proizvesti modularne ali konvekcijske pečice.
Partner mora biti specializiran za kovinsko konstrukcijo in elektromehansko
montažo. S sporazumom o proizvodnji
želijo skleniti dolgoročno partnerstvo.

BRDE20180906001 Nemško zagonsko podjetje, specializirano za maloprodajo in izdelavo formulacij za proizvodnjo izdelkov osebne higiene, nege telesa
in kozmetike, išče dobavitelje surovin iz
Evrope. Iščejo pigmente, UV-ﬁltre ali
druge pogosto uporabljene aktivne
snovi. Prednost imajo proizvajalci, zainteresirani za dolgoročno sodelovanje na
srednjem ali bližnjem vzhodu. Podjetje
išče sodelovanje v okviru ekskluzivnega
sporazuma o distribucijskih storitvah ali
pogodbe o trgovskem zastopanju.
BRDE20180808001 Uveljavljen nemški trgovski zastopnik z odličnimi stiki s
pomembnimi strankami išče dobavitelje
kartonske, plastične in ostale embalaže
za zastopanje na nemškem trgu v skladu
s sporazumom o trgovskem zastopanju.
BRUK20181011001 Podjetje za medicinsko diagnostiko v Združenem kraljestvu ponuja široko paleto medicinskih
diagnostičnih reagentov, testnih kompletov, mikrobioloških medijev, testov
EIA (Enzyme Immuno Assay), hitrih testov, razne velikosti stekleničk in medicinskih kapalk, ki so svetovno uveljavljene, ponujajo partnerjem, da izkoristijo njihovo trženje proizvodnje, pakirno in distribucijsko sposobnost v več
kot 100 državah in lahko dobavijo novo
tehnologijo za dopolnitev obstoječe ponudbe v skladu s pogodbo o distribucijskih storitvah.
BRGR20181015001 Grško družinsko
podjetje, specializirano za ročno izdelavo džemov, sokov in sadnih sladkarij
v sirupu, išče proizvajalce steklenic in
kozarcev za svoje izdelke. Steklenice
morajo biti na voljo v dveh velikostih:
500 ml in 1 l, medtem ko morajo biti
kozarci izdelani v velikosti med 300 in
400 gr.
BRRO20170927001 Romunsko podjetje, specializirano za proizvodnjo abrazivnih teles, išče proizvajalce in distributerje, ki lahko dobavljajo surovine na
podlagi sporazumov o proizvodnih ali
distribucijskih storitvah.
BRUA20180929001 Ukrajinsko podjetje aktivno sodeluje z največjimi ukrajinskimi supermarketi in e-trgovinskimi
storitvami in išče proizvajalce živil iz
EU, ki želijo vstopiti s svojimi proizvodi
na ukrajinski trg. Podjetje išče poslovne
partnerje in se ponuja kot distributer ali
agent.
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POSLOVNOST / DOGODEK
BRUK20181004001 Specializirano
maloprodajno podjetje v jugovzhodni
Veliki Britaniji je oblikovalo majico s
skritimi zadrgami ob strani za lažje dojenje. Trenutno iščejo novega proizvajalca za njihove majice, ki ima na vsaki
strani skrito zadrgo. Vrhunski bombažni
izdelek je bil leta 2016 lansiran na trg in
se uspešno prodaja in pridobiva številna
priznanja o kakovosti in oblikovanju.
Podjetje želi skleniti pogodbeni dogovor
s podjetjem, ki lahko izpolni zahtevani
4-6 tedenski čas za dobavo.

BRRO20170905001 Dobro uveljavljena romunska oglaševalska agencija
išče proizvajalce in/ali distributerje določenih zunanjih sistemov in prikazovalnikov, kot so drsniki, LCD in LED zasloni za uporabo oglaševalske plošče.

BRDE20171005001 Nemško podjetje,
ki je specializirano za trgovino z rezervnimi deli za osebna vozila, tovornjake in
avtobuse, težko opremo, opremo za cementno industrijo ter opremo za vrtanje
odprtih jame in podzemnih rudnikov
(originalni deli in deli OEM), išče dobavitelje nadaljnjih rezervnih delov, da
razširi svojo proizvodno linijo in ponuja
sporazum o distribucijskih storitvah.

Vabilo na obdaritev otrok v ~asu
boži~no-novoletnih praznikov
December tik taka,
z njim leto odkoraka,
po snežni poti pa Božiček proti nam počasi koraka.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor in Sklad za izobraževanje Maribor vabita otroke članov in pri njih zaposlenih delavcev
na ogled najnovejše zimske predstave pod nazivom
»MALI POLHEC IN NJEGOV PRVI BOŽIČ«.
Po predstavi pa bo naše najmlajše obiskal in obdaril še BOŽIČEK.
Prireditev je namenjena otrokom od 2. do 9. let starosti in bo
v torek, 18. decembra 2018 s pričetkom ob 17:00 uri v kino centru
MARIBOX - dvorana 7, Loška ulica 13, 2000 Maribor (bivši Kolosej).
Kotizacija za predstavo in darilo znaša 10,00 € na otroka, razliko
do polne cene krijeta OOZ Maribor in Sklad za izobraževanje
Maribor.
Prosimo vas, da ob prijavi posredujete podatke: IME, PRIIMEK in
STAROST OTROKA, PODATKE O DELODAJALCU ter poravnate kotizacijo, katero nakažete na TRR št. 02528-0260623090, odprt pri
NLB.
Potrditev prijav in morebitne informacije lahko dobite na tel. št.:
02/33 03 500, 02/33 03 502 ali na e-poštnem naslovu: majda.horvat-turk@ozs.si ali marjana.savic-krajnc@ozs.si .
Prijave sprejemamo najkasneje do petka, 7. decembra 2018.

Vabljeni 21. 11. 2018 med 15.00 in 19.00 uro na predstavitev Vin Joannes
Protner, ki bo v našem novem degustacijskem prostoru v kleti Joannes Protner
Izberite si vino za poslovno darilo ali pogostitev vaših poslovnih partnerjev.
Vina Joannes Protner Vodole 34, 2229 Malečnik
vino@joannes.si, +386 41 654 305
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Največji salon motorjev in plovil v Sloveniji in tem delu Evrope
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

Septembra je podjetje Moto Nautika mladega in ambicioznega podjetniškega para Zorana in Leje Resnik
v Miklavžu na Dravskem polju odprlo največji prodajno distribucijski in servisni center motorjev in motoristične opreme ter navtike v Sloveniji in v tem delu Evrope. Ob slovesni otvoritvi so predstavili zadnje
novosti iz sveta motorjev in navtike. Slovesne otvoritve novega salona se je udeležil tudi župan mestne
občine Maribor Andrej Fištravec, pa tudi predsednik OOZ Maribor Aleš Pulko in Leonida Polajnar, direktorica
OOZ Maribor ter številni obrtniki in podjetniki.

P

odjetje Moto Nautika je leta 2004 ustanovil Zoran Resnik. V Framu je odprl
obrt servisne dejavnosti za motorje in navtiko. Prodajno servisni salon Moto Nautike
je v Miklavžu na Dravskem polju odprl leta

2008. Ker ta kmalu ni več sledil prostorskim potrebam podjetja, so ga letos razširili
na dobrih 3000 kvadratnih metrov. S slavnostno otvoritvijo konec septembra so tako
odprli največji prodajno distribucijski

moto navtični salon v Sloveniji, ki je med
večjimi tudi v tem delu Evrope. Glavna dejavnost podjetja sta prodaja in servis celotnega Yamahinega asortimenta izdelkov od
motorjev, štirikolesnikov, vodnih skuterjev,
izven krmilnih motorjev in opreme za slovenski trg, v Sloveniji, na Hrvaškem, v
Srbiji, Črni gori in Albaniji pa so generalni
zastopnik za plovila Ranieri International
in gumenjake Grand. V podjetju več kot
polovico prometa ustvarijo s prodajo v tujino, predvsem na območje bivših republik
Jugoslavije.
Novi prodajno servisni salon ima tri
etaže. Osrednji del predstavlja osrčje navtičnega dela, v zahodnem delu pa ostaja
servisni del. Razširili so predvsem prodajni
salon in skladiščni del. Bistvo njihovega salona je, da stranki omogočijo vse na enem
mestu. Njihova največja prednost je velika
ponudba motorjev in plovil ter celotna
podpora stranki tudi po nakupu motorja
ali plovila. Njihov center s centralnim skladiščem v Miklavžu pri Mariboru je tudi
največji distribucijski center plovil za
države bivše Jugoslavije v Sloveniji.

Podjetje Ledinek iz Hoč otvorilo novo halo
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

Družinsko podjetje Ledinek Engineering je 28. septembra v Hočah odprlo novo razvojno proizvodno halo
z nadstrešnico. Tako so pridobili boljše delovne pogoje in predvsem več prostora za razvoj, montažo in testiranje strojev.

L

edinek Engineering je del družinskega
podjetja Ledinek s preko sto letno tradicijo. Sestavljata ga Lestro Ledinek, s
proizvodnjo lesno obdelovalnih strojev, izdelanih na osnovi lastnega znanja, razvoja
in lastnih patentov, ustanovitelja Pavla Ledineka ter Ledinek Engineering, ki se
ukvarja z inženirskim razvojem in ki je septembra otvorilo novo razvojno proizvodno
halo in ga vodi Gregor Ledinek, sin Pavla
Ledineka. Podjetji zaposlujeta 380 delavcev
in imata svoje izpostave v Nemčiji in Avstriji, predstavništvo v Rusiji, zastopstva pa
v devetih evropskih državah ter v Severni
Ameriki, v Južni Afriki, na Japonskem in v
Avstraliji, v Novi Zelandiji in v Čilu.
So srednje veliko družinsko podjetje, ki
ponuja celovite rešitve na področju razvoja
in proizvodnje lesno obdelovalnih strojev
in tehnoloških linij za področje lesarstva visoke tehnološke zahtevnosti. Nastalo je iz
obrtne delavnice in ima bogato družinsko
tradicijo. Danes je to mednarodno priznano in uveljavljeno podjetje na področju
Št. 10–12 2018

projektiranja in izdelave lesno obdelovalnih
strojev in naprav. Podjetje Ledinek je svoje
stroje in tehnološke linije zagnalo že v več
kot 45 državah sveta, največji projekt v zadnjem času je proizvodnja linija za lepljene
nosilce končnih oblik ter za križno lepljene
stene. Za proizvodnjo lepljenih nosilcev so
naredili prvo tovarno na Japonskem. Pod-

jetje Ledinek je bilo po izboru bralcev Večera leta 2015 izbrano za Podravsko podjetje leta.
Slovesne otvoritve nove proizvodno razvojne hale v Hočah, velike 3500 kvadratnih metrov, so se udeležili številni gostje,
med njimi tudi predstavniki naše zbornice:
Aleš Pulko, predsednik OOZ Maribor,
Marko Gorjak, podpredsednik OOZ Maribor in direktorica zbornice Leonida Polajner.
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NAŠI LETOŠNJI JUBILANTI

O

bjavljamo seznam članov Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor, ki v tem letu časovno zaokrožujejo svojo
dejavnost v obrti. Jubileji poslovanja se nanašajo na 10, 20, 30, 35, 40, 45 in 50 let vpisa v obrtni register. Ker Na Območni obrtno-podjetniški zbornici Maribor nimamo vseh podatkov o svojih članih (nekateri so imeli prej obrt v drugi občini,
…), objavljamo seznam z namenom, da nam lahko tisti, ki v tem letu zaokrožujejo obletnico poslovanja in niso navedeni
v seznamu, to sporočijo najkasneje do petka, 23.11.2018 po telefonu na številko (02) 33 03 506, (02) 33 03 500, mobi: 051
672 657 na faks številko (02) 30 00 491 ali elektronski naslov: maribor@ozs.si Viktorija Vodušek.

50 let

OPRAVLJANJA OBRTNE
DEJAVNOSTI V LETU 2018

VREČKO ANTON s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO
LETALIŠKA ULICA 44, SPODNJE HOČE, 2311 HOČE

45 let

OPRAVLJANJA OBRTNE
DEJAVNOSTI V LETU 2018

ARNUŠ ZDRAVKO s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO
RUPERČE 74, 2231 PERNICA
BRAČIČ IVANKA s.p. - GOSTILNA KARLA
LJUBLJANSKA CESTA 17, 2327 RAČE
BUDJA MARKO s.p. - MLADA LIPA - GOSTIŠČE RESTAVRACIJA
LACKOVA CESTA 76, 2000 MARIBOR
CIGLER JOŽICA s.p. - FRIZERSKI STUDIO, LEPOTNI
STUDIO IN KAVA BAR "JOCA"
LJUBLJANSKA CESTA 9, 2327 RAČE

CIZERL TRGOVINA, STORITVE IN GOSTINSTVO d.o.o.
NASIPNA ULICA 61, 2000 MARIBOR

KRAJNC MILENA s.p. - STUDIO LADY, OBLIKOVANJE
IN NEGA NOHTOV, IZDELOVANJE DROBNIH
PREDMETOV IZ RAZNIH MATERIALOV,
LACKOVA CESTA 78A, 2000 MARIBOR

SAKSIDA DANIJEL s.p. - EKO ČISTILNICE
ENOTNA CENA
ULICA VITA KRAIGHERJA 5, 2000 MARIBOR

KREBS BOŠTJAN s.p. - KROVSTVO IN
KLEPARSTVO KURBOS,
ZGORNJI DUPLEK 101B, 2241 SPODNJI DUPLEK

40 let

OPRAVLJANJA OBRTNE
DEJAVNOSTI V LETU 2018

LATER, GRADBENIŠTVO IN INŽENIRING d.o.o.
ZEMLJIČEVA ULICA 9, 2000 MARIBOR
ŠELIGO VINKO s.p. - GRAVERSTVO IN
ZLATARSTVO TER PRODAJA NA DROBNO
POŠTNA ULICA 6, 2000 MARIBOR

35 let

OPRAVLJANJA OBRTNE
DEJAVNOSTI V LETU 2018

STROJEGRADNJA HORVAT, proizvodnja, trgovina
in posredništvo, d.o.o.
NA PREHODU 32, 2000 MARIBOR
KOPŠE ZVONIMIR s.p. - IZDELAVA IN POPRAVILO
OBDELOVALNIH STROJEV,
OBRTNIŠKA ULICA 11, RADIZEL,
2312 OREHOVA VAS

RUKELJ STJEPAN s.p. - GRADBENIŠTVO,
TRGOVINA, AVTOPREVOZNIŠTVO
BORŠTNIKOVA ULICA 114, 2000 MARIBOR
COMTRON NAPREDNA RAČUNALNIŠKA
TEHNOLOGIJA d.o.o.
TRŽAŠKA CESTA 21, 2000 MARIBOR
SITAR STANKO s.p. - AGM AVTOPREVOZNIŠTVO
IN GRADBENA MEHANIZACIJA
TRNIČE 6 A, 2206 MARJETA NA DRAVSKEM POLJU
VERSA NIVES s.p. - KOZMETIČNI SALON BEAUTY
LJUBLJANSKA ULICA 22, 2000 MARIBOR
VOCOVNIK SILVESTER s.p. - ZIDARSTVO
LACKOVA CESTA 17A, 2000 MARIBOR

20 let

OPRAVLJANJA OBRTNE
DEJAVNOSTI V LETU 2018

DIMNIKARSTVO DIMKO DIMNIKARSKE
STORITVE d.o.o.
OB DRAVI 6, 2000 MARIBOR
BAJSIČ DANIJEL s.p. - BAJSIČ D. TRANSPORT
ULICA LUDVIKA PLAMBERGERJA 33, SKOKE, 2204
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

DIMNIKARSTVO KAMIN
DIMNIKARSKE STORITVE d.o.o.
MLINSKA ULICA 22, 2000 MARIBOR
FILIPOVIĆ IVO s.p. - GOSTINSTVO
PARTIZANSKA CESTA 17, 2000 MARIBOR
HVAUC FRANČIŠEK s.p. - STORITVE S KMETIJSKO
IN GRADBENO MEHANIZACIJO
MARIBORSKA CESTA 75, 2327 RAČE
KARO DANILO s.p. - POSTAVLJANJE OSTREŠIJ
IN KROVSKA DELA
MALEČNIK 241, 2229 MALEČNIK
KIRBIŠ ANDREJA s.p. - LIVARSTVO - ZASTOPANJE,
POSREDOVANJE IN TRGOVINA NA DEBELO
STANTETOVA ULICA 22, 2000 MARIBOR
KRANAR ANGELA s.p. - ŠIVILJSTVO IN
POPRAVLJALNICA OBLAČIL
METELKOVA ULICA 46, 2000 MARIBOR
BIROPIS TRGOVINA IN STORITVE d.o.o.
OSOJNIKOVA ULICA 7, 2000 MARIBOR
PERENČEVIĆ NADA s.p. - FRIZERSKI SALON NADA
ULICA SVOBODE 2, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU
POLANEC TOMAŽ s.p. - EXTRUZION EKSTRUDIRANJE PROFILOV IZ PLASTČNIH MAS
PA, PE IN PP
TALCE 31, 2241 SPODNJI DUPLEK
PRIMEC MARKO s.p. - FRIZERSTVO FRIP,
TRG REVOLUCIJE 4, 2000 MARIBOR
RAJŠEK PETER s.p. - RESTAVRACIJA VILLA RUSTICA
MAJCIGERJEVA ULICA 36, 2000 MARIBOR
SAJE SEBASTIJAN s.p. - SLOKOP-FOTOKOPIRANJE,
ZASTOPANJE IN POSREDOVANJE
ZAGREBŠKA CESTA 40, 2000 MARIBOR
SKODIČ DANILO s.p. - MESARIJA IN
PREDELAVA MESA
LJUBLJANSKA CESTA 60, 2327 RAČE
DIMNIKARSTVO TALABER DIMNIKARSKE
STORITVE d.o.o.
MLINSKA ULICA 22, 2000 MARIBOR
VAUHNIK BORUT s.p. - VABOR TRANSPORT,
MEJNA ULICA 5, HOTINJA VAS,
2312 OREHOVA VAS

OPRAVLJANJA OBRTNE
DEJAVNOSTI V LETU 2018

CIMERLAJT MIRKO s.p. - POPRAVILO OBUTVE
IN DRUGIH USNJENIH IZDELKOV
MIKLOŠIČEVA ULICA 2, 2000 MARIBOR

ZADRAVEC MIRO s.p. - M MONT NOTRANJA
ZAKLJUČNA DELA, ELEKTROINSTALACIJE,
ZASTOPANJE,POSREDOVANJE
DVORJANE 72B, 2241 SPODNJI DUPLEK

ANDERLIČ JOŽE s.p. - GOSTILNA ANDERLIČ
ZA KALVARIJO 10, 2000 MARIBOR

DUH IRENA s.p. - PILA - RAČUNOVODSKE
STORITVE IN TRGOVINA
KOZINOVA ULICA 9, 2000 MARIBOR

ŽNIDARIČ ALOJZ s.p. - PLESKARSTVO IN
SOBOSLIKARSTVO
TANČEVA ULICA 13, 2000 MARIBOR

30 let
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NAŠI LETOŠNJI JUBILANTI

10 let

OPRAVLJANJA OBRTNE
DEJAVNOSTI V LETU 2018

PRECISTEH, PROIZVODNJA, STORITVE IN
TRGOVINA d.o.o.
ZLATOLIČJE 19, 2205 STARŠE
DIVUS GRADBENIŠTVO, TRGOVINA, GOSTINSTVO,
NEPREMIČNINE IN STORITVE d.o.o.
MARTINOVA ULICA 24, 2000 MARIBOR
PEC SISTEMI, RAZISKOVANJE IN DRUGE
STORITVE, d.o.o.
HRENOVA ULICA 25, 2000 MARIBOR
VOP INSTALACIJE, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA,
GOSTINSTVO IN STORITVE, d.o.o.
PREPOLJE 68A, 2206 MARJETA NA
DRAVSKEM POLJU
AVTOMEHANIKA POTOČNIK, SERVIS VOZIL IN
TRGOVINA d.o.o.
ŠENTILJSKA CESTA 131 A, 2000 MARIBOR
GAMEX PROIZVODNI INŽENIRING ZA KOVINSKO
GALANTERIJO d.o.o.
BOROVA VAS 20, 2000 MARIBOR
ZORKO DAVID s.p. - ZAVAROVALNO ZASTOPANJE
ZORKO
MIKLAVŠKA CESTA 67, SPODNJE HOČE, 2311 HOČE
ALIUS, PROIZVODNJA, MONTAŽA IN STORITVE d.o.o.
CESTA K TAMU 23 C, 2000 MARIBOR
VCT- TOPLOTA, TOPLOTNE INŠTALACIJE, d.o.o.
ULICA PARIŠKE KOMUNE 26, 2000 MARIBOR
ALFAMONT, IZDELAVA IN MONTAŽA JEKLENIH
KONSTRUKCIJ , d.o.o.
CESTA K TAMU 47, 2000 MARIBOR
RIJOMONT, KOVINARSTVO, MONTAŽA IN
VARJENJE, d.o.o.
MAJERIČEVA ULICA 6, 2000 MARIBOR
ČERČEK FRANCI s.p. - SLIKOPLESKARSTVO IN
DRUGA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA,
GLINŠKOVA ULICA 21, 2000 MARIBOR

GAŠPERUT NATAŠA s.p. - FRIZERSKI SALON IKS IKS
BESEDNJAKOVA ULICA 2, 2000 MARIBOR
GODEC DAMJAN s.p. - KLIMA AKTIV, MONTAŽA IN
VZDRŽEVANJE KLIMATSKIH NAPRAV,
LOVSKA ULICA 15, DRAVSKI DVOR, 2204 MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU
HASL BORUT s.p. - SELITKO - SELITVE POHIŠTVA
IN PREVOZI,
LESJAKOVA ULICA 52 A, 2000 MARIBOR
HUDIN DAMIJAN s.p. - GRADBENA DELA
NOVA ULICA 12, DRAVSKI DVOR,
2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

PENJO NIJAZ s.p., MONTAŽA IN VARILSTVO PENJO MONT,
MLINSKA ULICA 22, 2000 MARIBOR
PETRIČ JOŽICA s.p. - FRIZERSKI STUDIO
MADONNA,
PREMZLOVA ULICA 15, 2204 MIKLAVŽ NA
DRAVSKEM POLJU
PIPAN MAJA s.p. - MIZANI, TRGOVINA NA
DROBNO,
ULICA HEROJA ŠLANDRA 13, 2000 MARIBOR
PIVEC SUZANA s.p. - ŠIVILJSTVO,
KARDELJEVA CESTA 51, 2000 MARIBOR

JAUŠNIK DARIJAN s.p. - SPLOŠNA MEHANIČNA
DELA IN UMETNIŠKO USTVARJANJE
GREDLOVA ULICA 4, DOBROVCE,
2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

PLEČKO BOŠTJAN s.p. - ELEKTRO IN MEHANSKA
POPRAVILA
FINŽGARJEVA ULICA 24, 2000 MARIBOR

KAUČIČ ZLATKO s.p. - INŠTALIRANJE NAPELJAV,
KROVSTVO IN KLEPARSTVO
LJUBLJANSKA CESTA 52, 2327 RAČE

PRAVDIČ MATIJAŠKO MEDEJA s.p. - SALON NEGE
TELESA ,
CESTA V ROGOZO 3, 2204 MIKLAVŽ NA
DRAVSKEM POLJU

KLAJNŠEK NATAŠA s.p. - ČISTILNI SERVIS KRISTINA
BORŠTNIKOVA ULICA 59, 2000 MARIBOR
KNUPLEŽ BOŠTJAN s.p. - MONTAŽA KUHINJ
ZGORNJI DUPLEK 145 E, 2241 SPODNJI DUPLEK
KODBA MAJA s.p. - MA-KO KOZMETIKA
IN SVETOVANJE
ULICA STANETA SEVERJA 3, 2000 MARIBOR
KOLAK DAMIJAN s.p. - STORITVE KOLAK - ELEKTRIČNO OGREVANJE IN ELEKTROINŠTALACIJE
KIDRIČEVA ULICA 5 C, 2000 MARIBOR
KOLAR HELENA s.p. - ANO TRANS,
AVTOPREVOZNIŠTVO IN ORGANIZACIJA
MIKLAVŠKA ULICA 12, 2000 MARIBOR
KREPFL RAJMUND s.p. - HIŠNI SERVIS, GRADNJA
IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
STARŠE 92, 2205 STARŠE

REPNIK BOŠTJAN s.p. - BDN, TRGOVINA,
STORITVE IN PROIZVODNJA,
ZLATOLIČJE 22 C, 2205 STARŠE
ROBIČ LEOPOLD s.p. - TESARSTVO-KROVSTVO
ROBIČ,
SLIVNIŠKO POHORJE 9B, 2208 POHORJE
ROZMAN ANDREJ s.p., IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE
KONSTRUKCIJ - NAJ BO DOM LEP,
LEŠNIKOVA ULICA 7, 2000 MARIBOR
GOGI VAR, MEHANSKA OBDELAVA KOVIN, d.o.o.
ULICA HEROJA ŠLANDRA 11A, 2000 MARIBOR
UJIĆ PETRA s.p. - STUDIO ZA NEGO TELESA PETRA
FRAMSKA ULICA 9, 2000 MARIBOR
UJLAKI JOŽE s.p. - VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
FRANKOLOVSKA ULICA 6, 2000 MARIBOR

LAVRENČIČ ANDREJ s.p. - KLJUČAVNIČARSTVO IN
VARILSTVO
OBREŽNA ULICA 55, 2000 MARIBOR

VEK GREGOR s.p. - KAOTIK STUDIO, GRAFIČNO
OBLIKOVANJE,
PARMOVA ULICA 17, 2000 MARIBOR

SISTEM SERVIS, STORITVENO PODJETJE, d.o.o.
CESTA K TAMU 26, 2000 MARIBOR

VOHL BOŠTJAN s.p. - AVTO STORITVE IN
VZDRŽEVANJE VOZIL,
ZIMICA 43, 2242 ZGORNJA KORENA

ČRNČIČ MARKO s.p., - TRGOVINA IN STORITVE
ZGORNJI DUPLEK 144C, 2241 SPODNJI DUPLEK

MAKSIMOVIĆ SAŠA s.p. - FRIZERSKI SALON SAŠ,
MELJSKA CESTA 36, 2000 MARIBOR

ĆOSIĆ GREGOR s.p. - GRECO ELEKTRONIK,
POPRAVILA IN INŠTALIRANJE ELEKTRIČNIH
NAPRAV
PRIMČEVA ULICA 16, 2000 MARIBOR

MRĐA ANDREJ s.p. - AMP-ELEKTROINSTALACIJE
RADVANJSKA CESTA 64, 2000 MARIBOR

VUKMANIČ MATJAŽ s.p. - TALGRAD - INŽENIRING,
SVETOVANJE IN GRADNJA
NOVA ULICA 18, ROGOZA, 2204 MIKLAVŽ NA
DRAVSKEM POLJU

NOVAK TANJA s.p. - OBLIKA - PRIPRAVA ZA TISK
IN FRIZERSTVO,
ULICA OBNOVE 3, 2000 MARIBOR

ZELENJAK IGOR s.p. - FRIZERSKI STUDIO IGGI
KOROŠKA CESTA 53, 2000 MARIBOR

DOBAJA TINKA s.p. - TINKA FRIZURE FRIZERSKI
SALON
KOROŠKA CESTA 105A, 2000 MARIBOR
DOBNIK SEBASTIJAN s.p. - VULKANIZERSTVO
SEBA
MEJNA ULICA 8, 2241 SPODNJI DUPLEK
DROBNE IZTOK s.p. - EL-DRIZ ELEKTROINSTALACIJE
GVAJČEVA ULICA 17, 2000 MARIBOR
GAJER PRIMOŽ s.p. - PRIGA STORITVE,
VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OKOLJA
BELOKRANJSKA ULICA 36, 2000 MARIBOR

Št. 10–12 2018

OFIČ FRANCI s.p. - KLEPARSTVO, KROVSTVO,
ZAKLJUČNA GRADBENA DELA IN GOSTINSTVO,
BRESTERNIŠKI VRH 26, BRESTERNICA,
2351 KAMNICA
MARIBOR INK, UMETNIŠKO USTVARJANJE,
TRGOVINA, IZOBRAŽEVANJE IN DRUGE
POSLOVNE STORITVE, d.o.o.
RADVANJSKA CESTA 58, 2000 MARIBOR

ZELKO ALENKA s.p. - STORITVE ČIŠČENJA IN
UREJANJA OBJEKTOV TER OKOLJA
ZGORNJI KOŠAKI 39A, 2000 MARIBOR
ZEMLJIČ BORUT s.p. - ELEKTRONIK
KORYTKOVA ULICA 6, 2000 MARIBOR
ZIDARIČ PETRA s.p. - "PA ŠE TO" MONTAŽA OGRAJ
LEŠNIKOVA ULICA 5, HOTINJA VAS,
2312 OREHOVA VAS

PAVLINEK BOŠTJAN s.p. - TAKSI SMUK
MELJSKA CESTA 9, 2000 MARIBOR
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SEJMI / RAZPISI

Območna obrtno-podjetniška zbornica
Maribor bo posamezne poklice predstavila
preko strokovnih sekcij, ki bodo prisotne na
Kariernem sejmu - sejmu poklicev in izobraževanja.
V ta namen vljudno vabimo k sodelovanju
člane zbornice, da se pridružijo na sejmu
sekcijam in predstavijo posamezne poklice.
Delodajalci v gospodarstvu imajo tokrat priložnost, da nagovorijo bodoč kader in jim
predstavijo kako poteka delo v praksi in
kako lahko z morebitno prakso pričnejo že
med šolanjem.

Vse vljudno prosimo, da nam svoj izkazani
interes po sodelovanju posredujete po
e-pošti: marjana.savic-krajnc@ozs.si.

Razpis
V Lidlu Slovenija verjamemo v tesno sodelovanje z lokalnimi proizvajalci, še posebej pa želimo pomagati tistim podjetnikom, ki so na svojo poslovno pot šele stopili. Letos že
tretje leto zapored izvajamo projekt Lidlova Lojtr’ca domačih, s katerim nagovarjamo vse manjše butične slovenske
proizvajalce, ki si želijo svoj posel razširiti in svoje izdelke
postaviti na prodajne police Lidla Slovenije.
Gre za razpis, povabilo k sodelovanju, ki poteka od 1. novembra do 30. novembra 2018 in v katerem iščemo najboljše slovenske butične specialitete. Izbrane bomo predstavili ekskluzivno, v vseh svojih trgovinah (54 po celi Sloveniji) v začetku naslednjega leta. Izbrani na razpisu bodo
deležni tudi izobraževalnih vsebin, ki jim bodo pomagale
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izdelek optimizirati tako v njegovi zunanji podobi kot komunikaciji, s katero nagovarjajo potencialne kupce.
Vse podrobnosti projekta, vključno s prijavnico so na voljo
na www.lojtrcadomacih.si
Projekt je odlična priložnost za male podjetnike in resnično dober potencial za njihov razvoj, sama vstopna točka
prek razpisa pa preprosta in za podjetnike nezahtevna. Dosedanje izkušnje podjetnikov, ki so se povzpeli po Lidlovi
Lojtr’ci domačih v prvih dveh letih, so izredno pozitivne, prav
taki pa so tudi odzivi naših kupcev. Njihovo navdušenje
nam je v spodbudo, da se izbrani izdelki z Lojtr’ce domačih
vedno znova vračajo na naše police.
Leo Oberžan,Vodja projekta, LIDL SLOVENIJA d.o.o. k.d.
T: +386 1 729 76 22, M: +386 40 697 410

NAŠPOROČEVALEC

