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Prvi dan na MOS 2016 v Celju je doga-
janje obogatil Mariborski dan, poslovni

dogodek OOZ Maribor. Pričel se je takoj
po slovesni otvoritvi sejma na razstavnem
prostoru obrtnikov in podjetnikov OOZ
Maribor v dvorani L1. Goste in ostale
zbrane je uvodoma pozdravil Aleš Pulko,
predsednik OOZ Maribor. Predstavil je
mednarodni projekt Alpine Space C-tem
Alp, projekt pomoči obrtnikom in podjet-
nikom pri prenosu lastništva podjetij in s
tem ohranjanja delovnih mest. Še letos bo
v Mariboru vzpostavljena nacionalna plat-
forma za prenos lastništva podjetij. Plat-
forma bo tudi vključena v mednarodno
bazo prodajalcev in kupcev podjetij projek-
tnih partnerjev. V Sloveniji se pogosto do-
gaja, da podjetnik ob koncu svoje poslovne
poti podjetje zapre in svoje premoženje po-
rabi za odpravnino delavcem, namesto, da
bi se ohranila delovna mesta in bi dosedanji
lastnik užival sadove svojega dolgoletnega
podjetniškega dela. Aleš Pulko je apeliral

na župane občin na območju OOZ Mari-
bor, da podprejo ta projekt in pomagajo pri
njegovi promociji ter da skupaj z zbornico
rešujejo problematiko podjetništva in ma-
lega gospodarstva v vsaki občini posebej.
Ministru za Slovence v zamejstvu Gorazdu
Žmaucu pa se je zahvalil za podporo pri in-
ternacionalizaciji slovenskih podjetij v tu-

jini. K lažjemu dostopu slovenskih podjet-
nikov in obrtnikov na avstrijski trg bo pri-
pomogel tudi sporazuma o poslovnem so-
delovanju med OOZ Maribor in SGZ
(Slovenko gospodarsko zvezo iz Celovca),
ki sta jo nato podpisala Aleš Pulko, pred-
sednik OOZ Maribor in Benjamin Wa-
kounig, predsednik SGZ. Slovenska gospo-

Mariborski dan na MOS 2016 
in dogajanje na razstavnem prostoru OOZ Maribor
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

OOZ Maribor je vse dni na MOS 2016 v Celju aktivno soustvarjala sejemsko dogajanje. Med izstopajočimi dogodki te zbornice so bili Mariborski dan s
podpisom sporazuma o poslovnem sodelovanju s Slovensko gospodarsko zvezo iz Celovca, podpis sporazuma o poslovnem sodelovanju  z Univerzo iz
Maribora, OOZ Maribor pa je za celovito skupinsko sejemsko predstavitev izdelkov in storitev članov ter partnerjev prejela tudi posebno sejemsko
priznanje Obrtno podjetniške zbornice Slovenije.

 Aleš Pulko, Gorazd Žmauc, Benjamin Wakounig, in Andrej Fištravec

 Razstavni prostor OOZ Maribor v dvorani L1 na MOS v Celju  Med gosti so bili župani občin z območja OOZ Maribor



darska zveza s sedežem v Celovcu je krovna
gospodarska organizacija slovenske narod -
ne skupnosti na avstrijskem Koroškem, sti-
čišče za avstrijske in slovenske gospodar-
stvenike iz alpsko-jadranske regije, plat-
forma za poslovne stike in velja za strokov-
njake za evropske projekte, ki jih tudi uspe-
šno izvajajo. Osnovna naloga te gospodar-
ske zveze iz Celovca je zastopanje interesov
slovenskega zamejskega gospodarstva. 

Dogodek in vse dni sejma je popestrila
predstavitev Sekcije za gostinstvo in turi-
zem pri OOZ Maribor z lokalno ponudbo
hrane in vin. Predstavili so se Kmetija
ČERNE gostišče z nastanitvijo, Turistična
kmetija TIKVA in Motel in pizzerija Črni
Baron. Obiskovalci pa so si lahko ogledali

tudi razstavo lončarske in steklarske obrti
in izdelke sekcije tekstilcev. Vse dni sejma
so se lahko obiskovalci preizkusili v izdelavi
svojega lončarskega izdelka pri Suzani
Rajh- lončarski center Maribor.

Na razstavnem prostoru OOZ Maribor
so se do nedelje v živo predstavile kozme-
tične mojstrice. Drugi dan je bilo bo go-
vora o negi kože. Predstavila se je mojstrica
Andrea Lobenwein- Salon DIVA. Kupiti je
bilo bo mogoče tudi izdelke Afrodita pro-
fesional z 10 % sejemskim popustom. Na-
slednji dan je bila predstavitev kozmetike z
domačega vrta. Marina Kodba je predsta-
vila izdelavo šentjanževega mazila. Poleg
tega pa je z veseljem svetovala pri nakupih
MA-KO naravne kozmetike. V petek in so-

boto pa so si obiskovalci lahko ogledali
delo kozmetične mojstrice Nives Versa,
Kozmetični salon Beauty ( www.beauty-
nives.si ) V živo je izvajala permanentni
make up. V nedeljo se je predstavila mlada
podjetnica Ines Ketiš- LOREM z nasveti s
področja manikire in poslikave nohtov.

V petek je mariborska zbornica podpisala
sporazum o poslovnem sodelovanju z Uni-
verzo v Mariboru. Sporazum, ki sta ga pod-
pisala predsednik Aleš Pulko in rektor dr.
Igor Tičar, zajema področje širšega druž-
beno-gospodarskega razvoja regije in iz-
vedbe razvojnih projektov, ki prispevajo k
razvoju in krepitvi gospodarskega, inova-
tivnega, podjetniškega, raziskovalnega in
okoljskega potenciala regije.
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Uvodoma je Aleš Pulko, predsednik
OOZ Maribor spregovoril o povezo-

vanju malega gospodarstva in bančništva v
Podravju, kjer se je prav OOZ Maribor lo-
tila povezovanja gospodarstva in bančnega
sektorja. Osnovne naloge naše stanovske or-
ganizacije, je nadaljeval, so poleg zastopanja,
zakonodaje in ostalih osnovnih nalog, tudi
poslovna podpora podjetjem in obrtnikom.
Eden od segmentov nudenja poslovne pod-
pore so izobraževanje, informiranje in do-
stop do finančnih virov, ki jih vsako podjetje
potrebuje. S tem namenom je OOZ Mari-
bor z NKBM podpisala dolgoročno po-
godbo o poslovnem sodelovanju. 

Nato je Jernej Močnik, izvršilni direktor
področja poslovanja z gospodarstvom pri
NKBM predstavil banko, ki se ponaša s
150 letno tradicijo in ki je usmerjena v po-
slovanje z občani in pravnimi osebami –
predvsem malimi in srednje velikimi pod-
jetji. Od aprila letos deluje banka pod las-
tništvom mednarodnega sklada Apollo in
Evropske banko za obnovo in razvoj. Med
novostmi je navedel bistveno hitrejšo dina-
miko sprejemanja poslovnih odločitev,
nadzorniki banke prihajajo iz celega sveta,
spremenil se je način upravljanja s kapita-
lom, krepijo se odnosi s komitenti, združili
so se s pošto banko, njihovi cilji so zelo am-

biciozni in vse bolj postajajo banka seg-
menta malih in srednje velikih podjetij. Za
letos se lahko pohvalijo s trendom uspeš-
nega poslovanja. Igor Muhič, direktor sek-
torja investicijskega bančništva pri NKBM
je predstavil sektor investicijskega bančni-
štva, dogajanje na kapitalskih trgih in pri-
ložnosti, ki jih ponujajo nizke obrestne
mere centralnih bank, spregovoril je o
upravljanju premoženja s finančnimi in-
strumenti med poslovno dejavnostjo in po
njej ter o ukinitvi registrskih računov za
pravne osebe. Formalni del poslovnega sre-
čanja je zaključila Lea Polajnar, direktorica
OOZ Maribor s predstavitvijo mednarod-
nega projekta OOZ Maribor o prenosu las-
tništva podjetij. 

Po zaključenih formalnih predstavitvah
banke je sledil poslovni zajtrk z možnostjo
osebnih kontaktov z bančniki, ki so jo
obrtniki dobro izkoristili. 

Vuvodnih nagovorih so župan mestne
občine Maribor dr. Andrej Fištravec,

izvršilni direktor Nove KBM za področje
poslovanja z gospodarskimi družbami Jer-
nej Močnik, predsednik Štajerske gospo-

darske zbornice dr. Roman Glaser in pred-
sednik Območne obrtno-podjetniške zbor-
nice Maribor Aleš Pulko, poudarili, da je
poslovni dogodek pomemben premik v po-
vezovanju ključnih institucij v regiji pri za-

gotavljanju skupnega gospodarskega in
družbenega razvoja. Tovrstno sodelovanje
med vsemi ključnimi gospodarskimi in fi-
nančnimi institucijami v državi je po nji-
hovih besedah ključno za ustvarjanje spod-
budnega poslovnega okolja, uresničevanja
poslovnih priložnosti, ustvarjanja novih de-
lovnih mest in trajnostnega razvoja. 

Predstavniki EBRD, regionalna direkto-
rica za Hrvaško, Slovenijo, Madžarsko in
Slovaško Vedrana Jelušić Kašić, direkto-
rica urada EBRD v Sloveniji Jolanta Ga-
briel in Marko Galić, regionalni direktor
za srednja in mala podjetja (MSSP), fi-
nance in razvoj pri EBRD so predstavili
aktivnosti te mednarodne finančne institu-
cije. Od začetkov delovanja v letu 1991 je
EBRD na globalni ravni investiral več kot
110 milijard evrov v več kot 4590 projek-

Za krepitev uspešnega sodelovanja slovenskih podjetij in EBRD
 Avtor | Leonida Polajnar, Foto | Leonida Polajnar

20. oktobra je Območna obrtno-podjetniška zbornica kot pomemben partner sodelovala na
pomembnem poslovnem dogodku. Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) je od začetka
delovanja v Sloveniji leta 1993 investirala v 76 projektov v skupni vrednosti 915 milijonov evrov. Ob
tem so slovenska podjetja pridobila dodatnih 139 milijonov evrov z uspešno pridobljenimi posli v
projektih, ki jih financira EBRD. Na današnjem poslovnem dogodku v Mariboru se je zbralo več kot
120 predstavnikov slovenskih zasebnih in javnih podjetij iz vseh panog. Pridobili so koristne
informacije in dodatna znanja, ki jih lahko uporabijo pri prijavah na razpisih in javnih naročilih ter
sklepanjih pogodb z EBRD. Poslovni dogodek so ob EBRD organizirali Nova KBM, Mestna občina
Maribor, Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor in Štajerska gospodarska zbornica. Tako so
prispevali k skupnim ciljem - podpreti gospodarstvo v regiji, povečati konkurenčnost podjetij in
izboljšati usposobljenost strokovnjakov za uspešno pridobivanje javnih naročil. 

Poslovni zajtrk z NOVO KBM

OOZ Maribor je 6. oktobra v Izobraževalni dvorani Doma obrtnikov v Mariboru organizirala poslovni
zajtrk s predstavniki Nove kreditne banke Maribor. Zakaj s predstavniki te banke? Kot je uvodoma
povedal Aleš Pulko, predsednik OOZ Maribor, zato, ker gre za nacionalno in tudi lokalno banko, ki je iz
Maribora in ki je vse bolj banka malih in srednje velika podjetij, kamor sodi tudi večina članov OOZ
Maribor. Predstavniki banke NKBM so nato članom zbornice predstavili banko, njene razvojne
usmeritve, številne bančne storitve in finančne vire, ki jih nudi svojim varčevalcem. 



tih, ob tem pa so njihove investicije prite-
gnile še enkrat toliko sredstev drugih inve-
stitorjev. V Sloveniji je EBRD v zadnjih tri-
najstih letih finančno podprla 76 projektov
v skupni vrednosti 915 milijonov evrov
(med večjimi projekti so investicije v Sku-
pino SIJ, družbe Calcit, Paloma, Telekom
Slovenije, Podravka, Frutarom…). EBRD
je skupaj z mednarodnim skladom Apollo
od aprila letos lastnik Nove KBM. EBRD
je investiral 50 milijonov in v banki prido-
bil 20-odstotni lastniški delež. Načela kot
so uspešno in družbeno odgovorno poslo-
vanje, povezovanje za uresničevanje poslov-
nih priložnosti, dobro korporativno upra-
vljanje in zagotavljanje integritete, za kar se
zavzemata oba lastnika, preko delovanja
banke posredno pozitivno vplivajo tudi na
uspešno sodelovanje s podjetji ter razvoj ce-
lotnega gospodarskega okolja. 

Projekti, ki jih financira EBRD, odpirajo
dobaviteljem blaga in storitev ter svetoval-
cem na različnih strokovnih področjih, šte-
vilne poslovne priložnosti za sodelovanje.
EBRD spodbuja potencialne ponudnike,
da se prijavljajo na javno objavljene razpise
in kandidirajo za pridobitev poslov. Veljko
Sikirica, pomočnik direktorja in svetovalec
za politiko javnega naročanja pri EBRD, je
udeležencem današnjega dogodka predsta-
vil številne poslovne priložnosti v projektih,
ki jih financira EBRD, politike in pravila
v postopkih javnega naročanja ter podal

koristne nasvete za pripravo kakovostne in
uspešne ponudbe. EBRD pri izvajanju jav-
nih naročil dosledno upošteva načela inte-
gritete in transparentnost ter s tem spod buja
kakovostno konkurenco ter enaka merila
za ponudnike. Slovenska podjetja so v raz-
pisih EBRD med 2011 in 2015 oddala 60
ponudb, od teh je bilo uspešnih 16 (27%),
skupna vrednost pridobljenih poslov v tem
obdobju pa je bila 139 milijonov evrov. 

Več informacij o postopkih javnega na-
ročanja v okviru projektov EBRD je do-
stopnih na spletnih straneh EBRD:
http://www.ebrd.com/procurement/corpo-
rate-procurement.html. Na spletni strani
so med drugim objavljeni aktualni razpisi
za pridobitev poslov, pripomočki za pri-
pravo ponudbe, ki jo je možno oddati tudi
elektronsko. 

Več o EBRD

Evropska banka za obnovo in razvoj
(EBRD) je bila ustanovljena leta 1991.
Njena vloga med drugim temelji na zago-
tavljanju pomoči podjetjem pri njihovem
uspešnem poslovanju.EBRD se osredotoča
predvsem na prestrukturiranje gospodar-
stva, večanje vloge zasebnega sektorja ter na
vzpodbujanje dobrega korporativnega
upravljanja, stabilizacijo finančnega sek-
torja in zagotavljanja podpore trajnostni

energiji. Posebno pozornost namenja tudi
mikro, malim in srednje velikim podjetjem
v predvsem s krepitvijo infrastrukture fi-
nančnega sektorja za financiranja rasti pod-
jetij, z izboljšanjem poslovnega okolja ter
razvijanjem posebnih znanj. 

Aleš Pulko, predsednik Območne
obrtno-podjetniške zbornice Maribor: »S
ponosom in aktivno smo pristopili k organi-
zaciji strokovnega dogodka z Evropsko banko
za obnovo in razvoj. Te aktivnosti namreč
spadajo med zelo pomembno področje našega
dela, področje poslovne podpore članstvu.
Aktivnosti naše zbornice niso zgolj usmerjene
v zastopanje članstva na lokalni in državni
zakonodajni ravni ter informiranje, ampak
tudi v zaznavanje širokega spektra preprek
pri poslovanju in obravnavo le teh. V ta na -
men smo aktivni in sodelujemo na različnih
področjih, na različnih projektih. Naj izpo-
stavim samo naslednje, s katerimi se ukvar-
jamo v teh dneh: Prenos lastništva družinskih
podjetij na mlajše generacije ali podpora pri
prodaji podjetij, pospeševanje internacionali-
zacije na tuje trge, pomoč pri poslovanju in
preprekah poslovanja v Avstriji. Sodelovanje
na dogodku EBRD vidimo kot priložnost pre-
poznavanja našega sistema v okviru javnih
naročil ter projektih, ki jih financira EBRD
z namenom informiranja in izobraževanja
našega članstva.”

Zanimanje za poslovanje v Nemčiji je
med slovenskimi obrtniki in podjet-

niki zelo veliko. Številni so že poslovali z

investitorji iz Nemčije, veliko bi jih želelo
v Nemčiji najti delo, pa nimajo dovolj in-
formacij o tem, kako z dovoljenji, prijavo

delavcev, davčnimi obveznostmi, pogosta
ovira pa je tudi slabo znanje nemškega je-
zika. Prav zato je OOZ organizirala semi-
nar na to temo, da svojim članom olajša
vstop na tuji trg, v tem primeru Nemški.
Poudarki seminarja so bili na registraciji
slovenskega podjetja v Nemčiji za namene
DDV, prijavi delavcev in obveznih prispev-
kih v gradbeništvu, obračunu nemške do-
hodnine, izdaji potrdila za oprostitev grad-
benega davka, obvezni dokumentaciji in
prijavi za delavce, prijavi obrtne dejavnosti
pri nemški obrtni zbornici, ustanovitvi po-

O opravljanju storitev v Nemčiji
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

OOZ Maribor je za svoje člane in člane podravskih OOZ organizirala 25. oktobra v izobraževalni
dvorani Doma obrtnikov v Mariboru seminar o davčnih vidikih opravljanja storitev slovenskih podjetij
v Nemčiji. Predavanje je izvedel Jernej Dvoršak, strokovnjak za področje obdavčitve slovenskih
podjetij, ki opravljajo storitve v Nemčiji, ki se je na Slovensko-nemški gospodarski zbornici več let
ukvarjal z zastopanjem in svetovanjem slovenskim podjetjem. 
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slovne enote v Nemčiji. Kot največje nevar-
nosti za slovenska podjetja v Nemčiji je
predavatelj navedel problematiko vizumov
za delavce iz tretjih držav, zaplete pri pri-
mopredaji del, slabo plačilno disciplino in
slabo znanje nemškega jezika. Pri svojem
delu na Slovensko-nemški gospodarski
zbornici se je več let ukvarjal z zastopanjem
in svetovanjem slovenskim podjetjem, ki so
delala na različnih projektih v različnih pa-
nogah. Udeležence seminarja je opozoril na
najpogostejše napake, ki jih delajo sloven-
ska podjetja ob podpisovanju pogodb in iz-
vajanju poslov v Nemčiji. 

Več kot obrt, knjigoveštvo v Mariboru skozi čas
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

Razstavo knjigoveštva, ki je na ogled od
15. septembra, je odprl Slavko Wein-

gerl, predstavnik Sekcije grafičarjev pri
OOZ Maribor, član skupščine mariborske
obrtne zbornice in član upravnega odbora
Sekcije grafičarjev pri OZS. Prisotne je po-
zdravil v imenu OOZ Maribor in Sekcije
grafičarjev pri OZS, kjer si že vrsto let pri-
zadevajo za izobraževanje njihovih kadrov
ter poudaril, da pri funkciji izobraževanja
za napredek grafičarjev načelno nimajo
problemov, saj so za to zainteresirani vsi
njihovi potencialni prodajalci, je pa to, kar
predstavlja ta razstava, nekaj zares izjem-
nega. Za to zgodovinsko predstavitev enega
od segmentov njihovega poklica se je
iskreno zahvalil in čestital avtorjem in pri-

rediteljem tega, za knjigoveštvo tako po-
membnega dogodka.

Avtorici razstave posvečene zgodovini
knjige in knjigoveštva na splošno, s po-
udarkom na razvoju knjigoveške obrti ter
prvih tiskarn v Mariboru, sta Tanja Štefa-
nec in Vlasta Stavbar. Osnovni namen raz-
stave je promocija knjigoveške dejavnosti.

Za nazornejšo predstavitev so zato ob ot-
voritvi delček te dejavnosti predstavili v
živo, s predstavitvijo nekaterih postopkov
knjigoveškega dela. Gre za zanimivo raz-
stavo o knjigoveštvu v Mariboru skozi čas,
ki presega okvire obrti. V Knjižnem razsta-
višču Univerzitetne knjižnice Maribor bo
na ogled do 2. novembra 2016.

 Razstavo je odprl Slavko Weingerl, predstavnik Sekcije grafičarjev pri OOZ Maribor in član upravnega odbora Sekcije
grafičarjev pri OZS 

Strokovno srečanje članov sekcije grafi-
čarjev, ki je potekalo v Kristalni dvorani

Hotela Habakuk, ki se ga je udeležilo
okrog 50 članov sekcije iz vse Slovenije, je
otvoril Bernard Bucik, predsednik Sekcije
grafičarjev pri OZS. Branko Meh, predsed-

nik OZS je v uvodnem govoru izpostavil
ključne probleme slovenskega obrtništva:
pred kratkim sprejeto mini davčno reformo
z dvigom stopnje davka na dobiček, pro-
blematiko sistema vajeništva, zaostrovanja
pogojev poslovanja gostincev zaradi spre-

memb tobačnega zakona. Zato je še toliko
pomembnejše združevanje obrtnikov in
malih podjetnikov v močno stanovsko or-
ganizacije. OZS šteje preko 30.000 članov,
ki se zavedajo pomena zbornice, ki potre-
bujejo svojo stanovsko organizacijo, katere
osnovna naloga je, da izobražuje, svetuje in
zastopa interese obrtnikov. Danijel Lam-
perger, direktor OZS je nato spregovoril o
nadgradnji spletnega portala zbornice, ki
bo obrtnikom, članom zbornice omogočil

Sekcija grafičarjev pri OZS je 21. in 22. oktobra organizirala v Hotelu Habakuk v Mariboru strokovno
srečanje članov sekcije z naslovom Drupa po Drupi. Otvoritve srečanja sta se udeležila tudi Branko
Meh, predsednik OZS in Danijel Lamperger, direktor OZS.

V  Knjižnem razstavišču Univerzitetne knjižnice
Maribor je na ogled zanimiva razstava Več kot
obrt, knjigoveštvo v Mariboru skozi čas.
Poudarek razstave je na razvoju te obrti v
Mariboru, ki je imela pomembno vlogo v družbi
in kulturnem razvoju mesta. 

IZ OOZ MARIBOR

Strokovno srečanje grafičarjev 2016 – Drupa po Drupi
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek



dobre spletne predstavitve na internetu na
straneh zbornice, ki so že danes dobro obi-
skane s strani tujih iskalcev ponudbe in
povpraševanja slovenskih obrtnikov. V
imenu OOZ Maribor pa je zbrane pozdra-
vila tudi Leonida Polajnar, direktorica
OOZ Maribor, jim zaželela uspešno stro-
kovno delo in prijetno druženje.

Prvega dne strokovnega srečanja so si
grafičarji ogledali primer dobre prakse, ti-

skarno Leykam v Hočah, ki med drugim
tiska tudi časopis Večer in razstavo Več kot
obrt, Knjigoveštvo v Mariboru skozi čas v
Univerzitetni knjižnici Maribor. V strokov-
nem delu so se predstavili sponzorji Xerox
Slovenija o Drupi iz drugega zornega kota,
Elekro Energija je predstavila Mozaik pod-
jetnih, predstavnik podjetja Konica Mi-
nolta razvoj njihovega podjetja v prihod-
njih letih, DZS Grafik pa o trendih v ofset

tisku. Prvi dan so grafičarji zaključili z ogle-
dom vinske kleti in večerjo. 

Drugi dan srečanja je bil namenjen širši
strokovni predstavitvi Gorazda Goloba z
naslovom Drupa po Drupi.. Strokovno sre-
čanje je v celoti izpolnilo svoj namen, tako
strokovni, kot izmenjavo izkušenj in pri-
jetno druženje med člani sekcije iz različnih
koncev Slovenije.

Marjan Vidovič, predsednik Sekcije za
gostinstvo in turizem pri OOZ Ma-

ribor je ob tem dogodku izpostavil njegov
pomen za obe strani. Gostinci iz Maribora
in regije sodelujejo z gostinci iz Varaždina
že dobrih deset let, letošnja gastro razstava
pa je bila že šesta. Ocenil jo je kot pomem-

ben dogodek na visokem nivoju, udeležilo
se ga je več županov in tudi ambasadorka
Slovenije na Hrvaškem. Pred otvoritvijo
gastro izložbe je bil podpisan sporazum o
poslovnem sodelovanju in prijateljstvu
med sekcijama gostincev z obeh strani in
obema institucijama. Listina oziroma spo-

razum je bil po protokolu, ki je bil zelo slo-
vesen in slavnosten, podpisan najprej s
strani sekcij, Sekcije za gostinstvo in turi-
zem pri OOZ Maribor in gostincev regije
ter gostincev Obrtne zbornice Varaždinske
županije. Podpisala sta jo Martin Plantak,
predsednik sekcije s hrvaške strani in Mar-
jan Vidovič, predsednik Sekcije za gostin-
stvo in turizem OOZ Maribor. Sledil je
podpis listine oziroma sporazuma o sode-
lovanju in prijateljstvu s strani obrtnih
zbornic. V imenu Obrtne zbornice Varaž-
dinske županije jo je podpisal njen pred-
sednik Mario Milak, v imenu OOZ Mari-
bor pa predsednik Aleš Pulko.

Mariborski gostinci so bili na prvi gastro
razstavi pred šestimi leti prvi poslovni part-
ner, koncept se je izkazal za dobrega in
uspešnega in tako je gastro razstava prerasla
v mednarodno razstavo, največ razstavljal-
cev pa je še vedno s Hrvaške in Slovenije.
Na letošnji gastro razstavi, ki je bila v Ho-
telu Turist Varaždin, se je predstavilo preko
70 ponudnikov hrane in pijače, obiskalo pa
jo je rekordnih 1200 gostov. Poudarek je
na ponudbi tradicionalne lokalne hrane. Po
prezentaciji hrane in posameznih lokalov
in sekcije, je sledila pokušina hrane. Prire-
ditev, poudarja Marjan Vidovič, predsed-
nik Sekcije za gostinstvo in turizem pri
OOZ Maribor, poteka v duhu dobrega so-
delovanja in ohranja osnovni duh prijatelj-
stva med Slovenijo in Hrvaško, četudi je že
zdavnaj preraslo v mednarodno razstavo
hrane, pijače in postrežbe. Gre za dobro so-
delovanje s Hrvati, ki ga gojijo preko 10
let, za kontinuiteto in je hkrati potrdilo in

6. Mednarodna gastro izložba v Varaždinu
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

Konec oktobra, 23.10.2016 se je Sekcija za gostinstvo in turizem pri OOZ Maribor v sodelovanju z
drugimi regijskimi sekcijami za gostinstvo in turizem, uspešno predstavila na 6. Mednarodni gastro
izložbi v Varaždinu. Pod pokroviteljstvom slovenske ambasade se je v okviru dogodka podpisal
sporazum o sodelovanju gostinstva in turizma med Sekcijo za gostinstvo in turizem OOZ Maribor, ter
Obrtno zbornico Varaždin s Udruženjem hrvatskih ugostitelja in turističkih djelatnika Varaždin. Listina
o prijateljstvu in sodelovanju je potrditev večletnega dobrega sodelovanja, prijateljstva in skupnega
prispevanja k razvoju gostinske dejavnosti. 

6 NAŠPOROČEVALEC

IZ OOZ MARIBOR



priznanje za delo in uspehe dosežene v vseh
teh letih pristnega povezovanja, prijatelj-
skega sodelovanja in razvoja na področju
gastronomije in vse bolj odmevne gastro
razstave v Varaždinu.

S slovenske strani so na šesti gastro iz-
ložbi oktobra v hotelu Turist v Varaždinu
sodelovali: 

Ob dobri kulinariki in druženju z med-
narodnimi partnerji so naši gostinci uspe-
šno predstavili kulinarične dobrote naše
regije.
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Na letošnjem sejmu vin in delikates
VinDel, ki je potekal 4. novembra v

Hotelu Habakuk pod Pohorjem se je pred-
stavila tudi Sekcija za gostinstvo in turizem
OOZ Maribor z dobrotami s Turistične
kmetije Černe, Gostilne in motela pri Leš-
niku ter Hiše peneče medice Cesar. Sicer je
letošnji VinDel, ki je bil že osmi sejem vin
in delikates, privabil ponudnike vin in ra-
zličnih delikates iz vse Slovenije in izredno
veliko obiskovalcev. Prireditev, ki je pote-
kala ves dan v dveh etažah kongresnega
dela hotela Habakuk, je predstavila pestro
ponudbo slovenskih vinarjev iz vseh vino-
rodnih okolišev države ter številne ponud-
nike sladkih in slanih delikates. Martina
Munda Lešnik z Gostilne in motela Lešnik
in Anja Malajner Černe, s Turistične kme-
tije Černe, gostišča z nastanitvijo sta pove-
dali, da je bilo zanimanje za njihove do-
brote veliko in da je bila prireditev odlična
priložnost za promocijo in predstavitev nji-
hove gostinske ponudbe. 

Spoštovani člani/članice sekcije za go-
stinstvo in turizem:

Območno obrtno-podjetniška zbornica
Maribor skupaj z OOZ Ruše, OOZ Lenart
in OOZ Pesnica, ter v sodelovanju s Skla-
dom za izobraževanje Maribor, vas vabi na
skupen odhod na 

Strokovno srečanje gostincev, ki bo v
torek, 22. novembra 2016 v Avditoriju
Portorož. 

Za vas smo organizirali avtobusni prevoz.
Odhod avtobusa je 22.11.2016 ob 06.00
uri zjutraj izpred OOZ Maribor (Titova
cesta 63). Vračamo se istega dne in sicer je

odhod iz Portoroža predviden ob 23.30
uri.

Na srečanju 22.11.2016 bodo predsta-
vljene različne tematike in predstavitve, kot
so: Problematika pri nadzoru gostincev
UVHVVR; Priprava novih Smernic dobre
higienske prakse za gostinstvo in slaščičar-
stvo; Vodenje materialni evidenc; Predsta-
vitev kartice Mozaik podjetnih; Opremlja-
nje gostinskih lokalov; Zmotna kalkulacija
cen in še več.

Več informacij o dogodku je objavljenih
na spletni strani: www.ooz-maribor.si , kjer
lahko najdete tudi program in prijavnico.

Prijave in informacije: Območna obrt -
no-podjetniška zbornica Maribor, telefon-
ska številka: 041 666 642 ali elektronska
pošta: manja.finzgar@ozs.si.

Prijave zbiramo do 20. 11. 2016
Veselimo se srečanja z vami!

Gostinci OOZ Maribor na VinDel

Vabilo
9. strokovno srečanje gostincev 
Portorož, 21. in 22.11.2016

Vsem rednim plačnikom prispevka
za izobraževanje, ki plačujejo prispe-
vek za delavce in delodajalce, bo stro-
šek prevoza kril Sklad za izobraževa-
nje Maribor!

IZ OOZ MARIBOR



Javni razpis »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposa-
bljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe«

O javnem razpisu in sodelovanju OZS
OZS je partner v dveh konzorcijih, ki sta

poleti 2016 uspela s prijavo za izvajanje
brezplačnih PA seminarjev do prve polovice
2021 v skladu z Javnim razpisom Ministr-
stva za izobraževanje, znanost in šport  v
okviru sredstev Evropskega socialnega skla -
da-operacija »Usposabljanje mentorjev za
izvajanje praktičnega usposabljanja z delom
po izobraževalnih programih za pridobitev
izobrazbe« 

Namen javnega razpisa je krepitev uspos-
obljenosti 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 ozi-
roma izobraževanja (vajenci).

Po treh uspešnih brezplačnih PA seminarjih
za mentorje  v organizaciji OZS v letu 2016,
nadaljevanje v letu 2017

Program seminarja in gradivo za
udeležence

Seminarji v obsegu 24 ur, razporejenih v
tri dni in s samostojnim delom na pripravi
projektne naloge ob svetovanju predavate-
lja, prinašajo potrebne informacije, znanja
in napotke za uspešen prenos znanj in ve-
ščin na mlade. Vsebine seminarja poleg
ključnega dela o načrtovanju in izvajanju

praktičnega usposabljanja z delom prina-
šajo še poznavanje psiholoških osnov uče-
nja in poučevanja, razvojnih značilnosti
mladostnikov, učinkovite komunikacije ter
zakonodaje in posebnosti slovenskega iz-
obraževalnega sistema. Ob tem se z uvelja-
vljenimi in izkušenimi predavatelji, ki so-
delujejo tudi pri pripravah kandidatov za
4. del mojstrskih izpitov, predstavi tudi vse
pomembne dodatne ukrepe, ki vlogo delo-
dajalcev v izobraževanju podpirajo z razli-
čnimi sistemskimi (finančnimi) stimulaci-
jami ali drugi ukrepi, ki mlade vzpodbujajo
v poklicno izobraževanje in si je  OZS
uspešno prizadevala.

V javnem razpisu sta predvidena dva se-
minarja in sicer za mentorje dijakom in
mentorje študentom višjih strokovnih šol,
ki se v manjšem delu zaradi razlik v zakon-
ski ureditvi in zahtevnosti sicer razlikujeta,
a OZS izvaja enoten seminar z vsebinami
tako za mentorje dijakov kot študentov viš-
jih strokovnih šol. Takšna rešitev je po
mnenju OZS ustreznejša, saj gre za specifi-
čno ciljno skupino mikro in malih deloda-
jalcev, ki svojo mentorsko vlogo lahko
hkrati izvajajo za dijake in  študente, v
skladu s svojimi potrebami in možnostmi;
tudi verifikacije učnih mest to specifiko po-
trjujejo.

Termini in lokacije
OZS  bo z izvedbo seminarjev nadalje-

vala tudi v prihodnjih letih; za leto 2017 so

že predvideni termini za sedem seminarjev
s šestimi OOZ in seminar na OZS: ja-
nuarja steče seminar na  OOZ Ravne na
Koroškem in OOZ Škofja loka, februarja
bo seminar na OOZ Črnomelj, nato v
marcu na OOZ  Zagorje in OOZ Koper ,
aprila na OOZ Krško, zadnji v letu 2017
pa bo septembra na OZS v Ljubljani. Tako
se bo seminarje približalo članom. Več po-
drobnosti in prijavni nanje bo sproti obja-
vljeno na tej spletni strani, pri obveščanju
pa bodo sodelovale OOZ, strokovne sek-
cije,  dodatno pa bodo člani spodbujeni k
udeležbi z e-novicami. 

Izvedbe seminarjev v letu 2017:
• OOZ Ravne na Koroškem, 9.,10. 16.

januar 2017 
• OOZ Škofja loka, 23., 24. in 30. ja-

nuar 2017
• OOZ Črnomelj, 6., 9. In 14. februar

2017 
• OOZ Zagorje, 13., 14. In 20. marec

2017 
• OOZ Krško, 3., 4. In 10. april 2017

Prijavnice najdete na spletni strani:
http://www.ozs.si/Ozbornici/Projekti/Uspo
sabljanjementorjev20172021.aspx 

Prijave za skupni brezplačni prevoz za
člane na lokacije seminarjev v letu 2017
zbiramo na urska.rafolt@ozs.si ali na tel: 02
330 3 500.

Brezplačno usposabljanje na področju računalništva 
in sporazumevanja v tujem jeziku

Spoštovani delodajalci!

Vabimo vas in vaše zaposlene na brezplačno usposabljanje na
področju računalništva in sporazumevanja v tujem jeziku.

Usposabljanje se bo izvajalo v okviru projekta »Pridobivanje te-
meljnih in poklicnih kompetenc« in ga financirata Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraže-
vanje, znanost in šport. Obdobje trajanja projekta: od 1.7.2016-
31.3.2016

Usposabljanje je namenjeno zaposlenim osebam na področju
tehniške stroke, ki:

– so starejši od 45 let, 
– imajo zaključeno I. do V. stopnjo izobrazbe, 
– imajo težave pri sporazumevanju, pisanju in branju v nem-

škem ali angleškem jeziku, 

– imajo težave pri delu z računalnikom in uporabi mobilnega
telefona.

Usposabljanje bomo izvajali v naslednjih programih:
– Osnovna komunikacija s poudarkom na strokovnem an-

gleškem ali nemškem jeziku in
– Računalniško digitalno opismenjevanje (RDO).
Za dodatne informacije pokličite po telefonu 040 304 868 ali

pišite na elektronski naslov: srecko.vidovic@guest.arnes.si. 
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Finančna svetovanja z Novo KBM
Območna obrtno-podjetniška zbor-

nica Maribor v sodelovanju z Novo
KBM za vas pripravlja individualna finan-
čna svetovanja.

Vabimo vas, da se udeležite individual-
nih finančnih svetovanj, kjer boste lahko
dobili koristne informacije za uspešno po-
slovanje vašega podjetja. 

Strokovnjaki iz Nove KBM vam bodo
svetovali iz področja financ, vsak prvi če-

trtek v mesecu od 11.00 ure do 13.00 ure
v sklopu utečenih svetovanj iz področja ra-
čunovodstva in davkov, ki ga izvaja naša
dolgoletna svetovalka mag. Romana Mer-
nik iz podjetja Fininvest d.o.o., vsak četr-
tek med 13.00 uro in 15.00 uro.

Svetovanja bodo potekala na sedežu
OOZ Maribor, Titova 63, 2000 Maribor.

Dodatne informacije in prijave na sve-
tovanja: Območna obrtna-podjetniška

zbornica Maribor, ga. Manja Finžgar Jager,
telefonska številka: 02 330 35 04 ali elek-
tronska pošta: manja.finzgar@ozs.si.

Vabimo vas, da se udeležite svetovanj in
izkoristite edinstveno priložnost, ki vam
jo nudi vaša Območna obrtno-podjetni-
ška zbornica Maribor.

Vljudno vabljeni!

Posadili smo lipo
Lipa zelenela je, poje slovenska narodna pesem. In zdaj bo

lipa, ki je bila v slovenski zgodovini polna simbolike kot
mistično drevo življenja, drevo zdravja, drevo zmage, drevo,
ki je bilo stoletja središče vaškega družabnega življenja, zelenela
tudi na dvorišču Doma obrtnikov v Mariboru. Prvo oktobrsko
soboto so jo posadili člani OOZ Maribor s predsednikom
zbornice, Alešem Pulkom na čelu. Sajenja lipe, prireditve v or-
ganizaciji OOZ Maribor in OZ Bara, je potekalo v slovesnem
vzdušju ob dobri domači hrani kmetije Černe, domačem pe-
civu restavracije Vnukec, degustaciji vin Vina Oskar in Vino-
gradništva Horvat ter slovenski glasbi pevke Dade Kladnik.
Lipa, slovensko sveto drevo in simbol slovenstva, bo tako rasla
in zelenela tudi na dvorišču mariborskih obrtnikov. 

Družinsko podjetje Vrtnarstvo Tement
iz Dvorjan je sredi oktobra organizi-

ralo dan odprtih vrat in nanj povabilo lo-
kalne ponudnike, ki so predstavili svoje iz-
delke in storitve. Vabilu se je odzvalo osem
lokalnih podjetnikov in njihova ponudba
ter cvetoče grede vrtnarije so privabile ve-
liko obiskovalcev na jesensko druženje med
zelenjem in rožami, ob kostanju in degu-
staciji vin. 

Vrtnarstvo Tement iz Dvorjan uspešno
posluje že 25 let in je danes sodobno dru-
žinsko podjetje, ki poleg klasične vzgoje
rastlin in cvetlic skozi vse letne čase, postaja
vse bolj znano po urejanju in načrtovanju
vrtov, dvorišč, javnih zelenih površin in
okolja nasploh. V delo v družinskega pod-
jetja Vrtnarstvo Tement so vpeti vsi štirje
družinski člani, poleg ustanovitelja podjetja
Tatjane in Milka še hčerki Klementina in
Urška. Imajo 2500 kvadratnih metrov po-
kritih površin ogrevanih rastlinjakov, v ka-
terih vzgajajo rastline, imajo pa tudi veliko
drevesnico. Gojijo sezonsko cvetje za pole-
tni okras, trajnice za cvetlične vrtove in
skalnjake, sadne, zeliščne in zelenjavne sa-
dike, pa tudi veliko različnega grmičevja in
dreves. Posebna poskusna rastlinjaka sta za

testiranje in vzgojo vrtnin. Med zanimi-
vostmi iz njihove ponudbe so strojno izde-
lani slamnati obroči iz suhe slame, ki so

trdna osnova za vence in venčke, po katerih
je še posebno veliko povpraševanja v ad-
ventnem času.

Dan odprtih vrat Vrtnarstva Tement
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

 Družinsko podjetje Vrtnarstvo Tement: Tatjana in Milko s hčerkama Urško in Klementino. Člana družine in vrtnarije sta
tudi psički Dilma in Luna.
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Na drugem dobro obiskanem zboru
članov Sekcije frizerjev in kozmetikov

pri OOZ Maribor, udeležilo se ga je preko
30 članov sekcije, ki ga je vodil njen pred-
sednik Ratimir Krznarič, so poleg prakti-
čnega usposabljanja z delom pri delodajal-
cih obravnavali še pripombe OZS na pred-
log zakona o vajeništvu ter katere sejme in
izobraževalne vsebine bodo vključili v plan
dela sekcije za leto 2017. Sledilo je še redno
periodično usposabljanje za nosilce obrti te
dejavnosti iz varnosti pri delu in požarnega
varstva.

Zboru se je najprej predstavila Nadja Ja -
ger Popović, nova ravnateljica Srednje šole
za oblikovanje Maribor. Člane sekcije je
povabila, da se prihodnje leto udeležijo
tedna oblikovanja, ki ga organizira njihova
šola. Premierno so ga organizirali letos, en
dan v tednu oblikovanja je bil posvečen
tudi frizerjem, in ker je bila sicer zelo uspe-
šna prireditev s strani članov sekcije slabo
obiskana, jih je povabila k sodelovanju na
naslednjem festivalu oblikovanja, ki bo pri-
hodnje leto. Tatjana Rupreht iz Srednje
šole za oblikovanje je dodala nekaj statisti-
čnih podatkov o številu dijakov šole iz po-
samezne regije. Iz Podravske regije imajo
na šoli 194 dijakov. Izpostavila je problem
dijakov iz bolj oddaljenih krajev, ki težko
pridejo do verificiranih učnih mest in pri
tem opozorila, da lahko delodajalci brez

tega statusa do leta 2020 verifikacijo opra-
vijo brezplačno ter da pedagoško andrago-
ške seminarje verifikacije poleg OZS izva-
jajo tudi nekatere šole in institucije. Raz-
veseljiv je podatek, da je šolanje na Srednji
šoli za oblikovanje Maribor letos uspešno
zaključilo kar 90 odstotkov dijakov. O delu
z dijaki in praktičnem pouku, ki ga imajo
pri delodajalcih, je spregovorila še ravnate-
ljica Srednje zdravstvene in kozmetične šole
Maribor Katja Rek.

Leonida Polajnar, direktorica OOZ Ma-
ribor je predstavila zbornične pripombe na
predlog zakona o vajeništvu, ki v predla-
gani obliki ni sprejemljiv, saj je dijake ize-
načil z zaposlenimi. Prekvalifikacija dijaka

v zaposlenega je za zbornico nesprejemljiva,
vajeniško mesto mora biti verificirano učno
mesto. Stališče zbornice je, da ima vajenec
status dijaka, ki se izobražuje na delovnem
mestu. Predlog zakona o vajeništvu gre
tako v ponovno usklajevanje.

Glede izobraževanj in obiskov strokovnih
sejmov, so bili člani sekcije mnenja, da
bodo nekatere, ki jih obiskujejo vsako leto,
vključili tudi v program dela za leto 2017.
3. decembra bodo imeli letni občni zbor
sekcije, pomladi pa želijo ponovili uspešno
izveden letošnji dogodek sekcije Stilsko
preobrazbo, na katero bodo povabili člane
drugih sekcij OOZ Maribor.
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SEKCIJE

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

Sekcija frizerjev in kozmetikov pri OOZ Maribor je imela 7. novembra v izobraževalni dvorani Doma
obrtnikov Maribor svoj drugi zbor. Udeležile so se ga tudi predstavnice Srednje šole za oblikovanje
Maribor in Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor.

Spoštovani,
Vabimo vas na svečani zaključni zbor Sekcije frizerjev in kozmetikov 
OOZ Maribor, ki bo v soboto, 3.12.2016, v Hotelu Piramida (Maribor) 
s pričetkom ob 19:00 uri.

Program
Pozdravni govor
Poročilo o delu sekcije v letu 2016
Program dela za leto 2017
Predstavitve sponzorjev

Po uradnem delu bo sledilo družabno srečanje z glasbo. 

Kotizacija za udeležbo je 10 €/ za člane sekcije frizerjev in kozmetikov 
OOZ Maribor. Zbor bomo popestrili z bogatim srečelovom. 

Vljudno prosimo za potrditev udeležbe do ponedeljka, 28. novembra,
na telefonsko številko : 041 666 642 ali po elektronski pošti: 
manja.finzgar@ozs.si.

Veselimo se srečanja z vami!
Predsednik sekcije:
Ratimir Krznarič l.r.
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Strokovnjaki iz podjetja Sika Slovenija so
članom sekcije v ponedeljek, 17. Okt-

obra 2016 predstavili novosti na področju
gradbeništva ter njihove inovativne rešitve.

Predstavitev je potekala v izobraževalni
dvorani DOMA OBRTNIKOV MARI-
BOR. 

Nekaj besed o podjetju sika d.o.o.
Družba Sika je globalno podjetje z več kot

160 proizvodnimi in tržnimi hčerinskimi
podjetji v 89 državah. Podjetje dobavlja po-
sebne kemične izdelke in zagotavlja tudi vse
informacije o njihovi uporabi. Imajo močno
inovacijsko tradicijo, ki si nenehno prizadeva

na področju razvoja inovativnih izdelkov in
rešitev. 

Sika je vodilno podjetje na področju obde-
lave materialov za tesnjenje, lepljenje, duše-
nje, ojačanje in zaščito nosilnih konstrukcij.
Paleta izdelkov Sika vključuje visokokakovo-
stne dodatke za beton, malte, tesnila in lepila
za posebne namene, materiale za dušenje in
ojačanje, sisteme za ojačanje struktur, sisteme
za industrijska tla in strehe ter impregnacijo.
Rešitve družbe Sika skupaj nadomeščajo sta-
rejše tehnologije, kot so pritrjevanje z vijaki,
zakovicami in varjenje ter odpirajo neštete
možnosti inovacij za stranke. 

Njihov cilj je pomagati strankam, da
ustvarijo dodano vrednost in so vselej korak
pred konkurenco.

Rado Gosak je uvodoma pozdravil pri-
sotne in predstavil lepljenje in tesnjenje.
Aleš Oblak je predstavil sanacije v gradbe-
ništvu, hidroizolacije ( malte ) 

Jure Kastelic, ki pa je v podjetju tehnolog
je prisotnim prikazal praktičen del.

Sekcija gradbincev
Podjetje SIKA

Odhod na enega večjih dogodkov sek-
cije frizerjev je bil izpred mariborske

zbornice Maribor,v zgodnjih jutranjih
urah. Odpravili smo se na pot v smeri Ita-
lije z nadaljevanjem vožnje mimo Be -
netk,Verone do Milana. Na Avtobusu nam
je naša s vodička iz turistične agencije Ga-
lileo 3000 povedala zanimive podrobnosti
o Italiji in v njeni družbi je pot minila ne-
verjetno hitro.

V Milano smo prispeli ob 12h in po
ogledu mestnih znamenitosti in tržnice
tekstila pot nadaljevali v malo simpatično
mestece 15km iz Milana v hotel Il Telegra-
fo, tukaj so nas gostitelji razvajali z barviti-
mi okusi italijanskih specialitet. Predvsem
pa je bil namen naše strokovne ekskurzije
druženje in izmenjevanje izkušenj.

Naslednji dan smo se po zajtrku odpra-
vili na težko pričakovan celodnevni ogled
sejma in prireditve ON-Hair. Po vseh for-
malnostih na vhodu sejmišča smo vstopili
na sejmišče ,ki nas je prijetno presenetilo.
Sejem je bil izjemno dobro organiziran,vsa-
ka večja kozmetična hiša je imela svojo
kongresno sobo v kateri so se odvijale pre-
zentacije na modelih.

Osrednji prostor v katerem so potekali
vsi veliki Showi je bil zelo dobro obiskan z

1000 obiskovalci v dopoldanskem času in
nabito poln z 3000 obiskovalci popoldan
od 16h ure naprej. Showi so bili izjemno
dodelani in na visokem nivoju od frizur,ko-
stumografij, koreografij in glasbe.

Začetek je pripadel poslovnemu seminar-
ju L*oreala z temo Salon Emotion in z ma-
lo znanja italijanščine smo razumeli bistvo
predavanja. Drug show je delal Alfa Parf
Milano z domiselno koreografijo v retro
stilu. Tretjo predstavitev je izvjajal Toni
And Guy z predstavitvijo nove ko lek ci -
je/Preview . Sledila je podelitev nagrad naj-
boljšim lasnim produktom. Zadnji show je

pripadel frizerskim zvezdnikom ,Mark
Hayes /Vidal Sasson,Angelo Seminara/Da-
vines,Anthony Mascolo/Tigi Creative
Team,Tony Rizzo/Sanrizz in ostali...edina
kritika gre organizatorju ,ki je v vmesni
program vključil podeljevanje nagrad za
najboljše produkte, saj se je zavlekel iz
predvidenih 15min na 1uro.

Malo pred koncem smo se odpravili pro-
ti domu saj nas je še čakala dolga pot do-
mov in za marsikaterega od nas delavni po-
nedeljek v salonu. Komaj pa čakamo na na-
slednje leto,ko se bomo znova udeležili
kakšnega sejma.

Milano »On Hair Milan Edition International Hair Stylists« na odrih
 Avtor | Smiljan Škarica, Foto | Smiljan Škarica
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OOZ Maribor po uspešni izvedbi pa-
nela v avgustu 2016 intenzivno nada-

ljuje svoje aktivnosti v sklopu projekta C-
TEMAlp. V naši regiji se trudimo in že-
limo ohraniti obrt. Obrtnikom, podjetni-
kom bomo zato v naslednjih mesecih spos-
obni nuditi celovito strokovno podporo in
mentorstvo v procesu prenosa lastništva
podjetji.

V mesecu oktobru se je v Grazu odvijalo
dvodnevno srečanje projektnih partnerjev
iz šestih držav, ki sodelujejo v projektu.
Predstavili so rezultate dogodkov z institu-
cijami, obrtniki in podjetniki, ki so jih iz-
vedli v letošnjem letu. Primerjava je poka-
zala, da je interes in potreba po ureditvi po-
dročja podpore pri prenosu v vseh državah
prisotna, da pa bo potrebno vložiti še ve-
liko intenzivnega dela za vzpostavitev med-
narodne mreže za prodajo in podporo pri
prodaji ali nakupu podjetij. Predstavljena
je bila internetna platforma, ki bo države
mednarodno povezovala na tem področju.

V januarju 2017 bo v Bruslju organizirana
konferenca, kjer bo projekt predstavljen na
politični ravni. Naslednji dogodek, ki ga bo
izvedla zbornica, je AlpCafé 2 v začetku na-
slednjega leta.

Prenos podjetja v Sloveniji ureja Zakon
o gospodarskih družbah. Tematika celot-
nega procesa zajema veliko več kot bi lahko
to zapisali v sklopu zakonov. Družinsko
podjetje se od drugih podjetij razlikuje tudi
po tem, da prehaja lastništvo skozi več dru-
žinskih generacij in imajo pri njegovem po-
slovanju močan vpliv čustva. Verjamemo,
da je veliko takšnih, pri katerih je predaja
lastništva na naslednike pred vrati ali bo do
tega prišlo v naslednjem letu do dveh. Se-
veda je veliko tudi takšnih, ki znotraj dru-
žine nimajo naslednika.

V ta namen bo v naslednjih mesecih
zbornica oblikovala podporno okolje s stro-
kovnim krogom zunanjih strokovnjakov na
področju prenosa lastništva podjetij. Do
konca leta bomo oblikovali spletno borzo

(nakup/povpraševanje). Spletna platforma
bo objavljena na naši internetni strani.
Zato vabimo k sodelovanju vse, ki imajo v
naslednjem letu ali dveh namen predati
podjetje, ne glede na to ali je prevzemnik
že znan ali ne.

Posebno bi poudarili tudi mednarodni
nivo, torej možnost prodaje ali nakupa
podjetij v sosednjih državah. Tisti med
vami, ki razmišljate o širitvi svoje dejavno-
sti na tuja tržišča, velja razmisliti tudi o na-
kupu že obstoječega podjetja, s čemer
lahko hitreje vstopite na tuj trg, prevzamete
obstoječi krog strank in tudi status lokal-
nega podjetja. Zbornica vam bo s svojo
ekipo nudila pomoč pri iskanju ustrezne
ponudbe.

Pripravljeni smo na individualne prve
pogovore, analizo potrebnih aktivnosti ter
ostalo in vam želimo z veliko mero zaup-
nosti nuditi vse potrebne informacije ter
podporo, ko pride do tega, da želite podje-
tje predati naprej. 

Združimo različna področja prenosa lastništva podjetja 
na enem mestu!
Projekt OOZ Maribor – C-TEMAlp, pomoč pri prenosu lastništva podjetja

Obrtni sejem in prodajna razstava umetne obrti Milano
03. 12.–11. 12. 2016
Datum potovanja: 02.12 – 03.12.2016
Razstavljavci iz številnih držav:Španija,

Nemčija,Avstrija, Francija, Italija, Sicilija,
Indija, Irak….

Predmet razstave: hrana, posebej kava,
sadje in testenine, pohištvo, tekstil, nakit,
konfekcija,zlatnina, medic.pripomočki…

1.dan petek: 2. 12 .2016: Odhod avto-
busa ob 03.00 uri izpred OOZ Maribor.
Vožnja na relaciji: Sežana – Benetke – Mi-
lano. Po prihodu v Milano krožna vožnja
po mestu, sprehod do milanske SCALE,
galerije, katedrale, sodišča, rotovža, ogled
kolodvora in pestižna ulice VIA Napo-

leone, kjer je doma visoka moda. Vožnja v
hotel, nastanitev in samopostrežna večerja
v simpatićni vasici , cca 15 km iz Milana

2. dan: sobota. 03-12.2016: Po zajtrku
odhod avtobusa na sejmišče. Obisk sejma
AF-L’ARTIGIANO IN FIERA vse do 15
ure, oz. po dogovoru. Vožnja proti domu s
krajšimi vmesnimi postanki. Prihod v ve-
černih urah.

Cena: 
135.00 EUR min 40 oseb/bus
149,00 EUR min 30 oseb/bus

V ceni: avtobusni prevoz po programu,
cestnine in takse, hotel 1xHB 3*, sejemska

karta, 22% DDV, vodenje, organizacija in
ogled Milana

Rok prijave: 20.11.2016
Sklad za izobraževanje Maribor vrača

stroške ogleda po veljavnem poslovniku
po prejeti vlogi za povračilo. Vlogo za
povračilo najdete na njihovi spletni stani
www.sidsp-mb.si 

Prijave in informacije:
GALILEO 3000, Židovska ulica 4a,
2000 Maribor, 02 2350500, 02 2350501
ali mobitel: 041/662-488, Branka Krpan
branka.krpan@galileo3000.si 

Vodilni mednarodni sejem gradbenih materialov, sistemov in
obnove- napomembnejši sejem za gradnjo in zaključna dela

v gradbeništvu. Gradbeni materiali, sanitarna keramika, keramične
ploščice, oprema, gradnje in končni izdelki, orodje za gradnjo,
elektrotehnika, hišna tehnika, arhitektura… v 17 halah in 4 zu-

nanjih razstaviščih bo prisotnih čez 2000 razstavljavcev iz 46 držav.
Na naši zbornici zbiramo prijave na urska.rafolt@ozs.si .

Ne zamudite odlične poslovne priložnosti in se pridružite skup-
nemu ogledu sejma!

Ogled sejma BAU München
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KADRI

Delavnica bo potekala na Obrtno-pod-
jetniški zbornici v Mariboru (Titova

cesta 63, Maribor). 
Ministrstvo za delo, družino, socialne za-

deve in enake možnosti je v okviru sredstev
iz Evropskega socialnega sklada  podprlo
povezovanje slovenskih podjetij v part-
nerstva za razvoj kadrov, ki je že omogo-
čalo vlaganje v kadre in pozitivne poslovne
rezultate. Glavna aktivnost, ki bo na voljo
vključenim podjetjem, je izvedba usposa-
bljanj, a pridobijo lahko veliko več kot
samo to. 

S pomočjo evropskih sredstev se podje-
tja, ki delujejo v posamezni gospodarski pa-
nogi ali na področju delovanja Strategije
pametne specializacije, povežejo in prido-
bijo možnost, da usposabljajo zaposlene

glede na potrebe v podjetju. S pomočjo
strokovnjakov se pripravi model kompe-
tenc in se ugotovi, kje so največji pri-
manjkljaji ter se pripravi načrt usposa-
bljanj zaposlenih. Za aktivnosti usposa-
bljanj in zastopanje interese posameznih
podjetij partnerstva bo skrbela projekta pi-
sarna partnerstva. Posebej se spodbuja po-
vezava usposabljanj in poslovnih izboljšav
oz. realizacija poslovnih ciljev/strategij.

Prijava in več informacij:
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-

objave/naslovnica/novica/n/vabilo-na-in-
formativno-delavnico-o-razpisu-koc-v-ma-
riboru/

Okviren program 
predstavitve

9:00 – 11:00  Predstavitev razpisa 
• Vsebinsko ozadje in cilji 
• Pogoji za sodelovanje
• Pregled upravičenih aktivnosti 
• Upravičeni stroški 
• Postopek izbora in merila
• Način oddaje 
• Predstavitev sistemskih pobud
• Pogodbene obveznosti in partnerski

sporazum
• Predstavitev obrazcev

11:00 – 11:30  
Vprašanja in odgovori

Vabilo na informativno delavnico 
o razpisu KOC v Mariboru

Podporna pisarna OOZ Maribor na področju čezmejnega
opravljanja storitev
Izvedba prijave ter podporno okolje

Na zbornici beležimo visok porast pov -
praševanja po storitvah prijave za

opravljanje čezmejnega dela. Še posebej bi
izpostavili opravljanje storitev v Avstriji.
Našim članom znotraj naše podporne pi-
sarne v postopku prijave izvedemo pregled
stanja dokumentacije podjetja in more-
bitne uskladitve po novih zakonih, izve-
demo prijavo ter uredimo priloge za prido-
bitev dovoljenja za izvajanje čezmejne sto-
ritve, prav tako pa nudimo strokovno sve-
tovanje ter opozorila na pasti pri prijavi na-
potenih delavcev. S strokovno ekipo sode-
lavcev omogočamo pripravo tudi na dav-
čnem, finančnem (upoštevanje avstrijskih
kolektivnih pogodb) ter drugih področjih.
Članom nudimo tudi podporo pri pripravi
potrebne dokumentacije na delovišču.

Vsa slovenska podjetja, ki v Avstriji opra-
vljajo storitev se v zadnjih nekaj mesecih
srečujejo z vedno večjimi ovirami. Obvez-
nosti, ki se nalagajo podjetjem so vedno
zahtevnejše, včasih celo nepredvidene. Po
1.1.2017 bo v Avstriji začel veljati razširjen

in zelo zaostren Zakon o socialnem in pla-
čnem dampingu. Avstrijska odvetniška pi-
sarna je zaradi kršenja človekovih pravic po-
vabila slovenska podjetja, ki opravljajo sto-
ritev na avstrijskem trgu, k sodelovanju pri
skupinski pritožbi. Več informacij prejmete
v naši podporni pisarni.

Obrtna zbornica Slovenije je zadnja leta
vložila izjemen trud in veliko intenzivnega
dela, da bi se na tem področju v Sloveniji
zadeve uredile, kot so to na primer uredile
druge države članice EU. Argumenti so bili
predstavljeni Ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve in Ministrstvu za gospo-
darski razvoj in tehnologijo. 

Zbornica je vključena v delovno sku-
pino, znotraj katere potekajo v mesecu no-
vembru intenzivna dela na politični ravni
z namenom, da nudimo najvišjo podporo,
ter zaščitimo notranji trg pred prihodom
tujih podjetij v našo državo. Gradbinci, ki
delajo v Avstriji so primorani k vplačevanju
obveznih prispevkov v sklad BUAK, zato

smo se aktivno vključili v urejanje tega po-
dročja. Potrebno je vzpostaviti primerljiv
sklad za zavarovanje gradbenih delavcev in
bi s tem bila slovenska podjetja oproščena
plačevanja v BUAG. Potrebno bi bilo vzpo-
staviti mehanizem, ki bo omogočal izpla-
čilo preostalega zneska BUAG, do katerega
so podjetniki upravičeni, a trenutno ostaja
zadržan v Avstriji. Nujno bo potrebno zno-
traj državnega kontrolnega mehanizma ozi-
roma institucij vzpostaviti povezano mrežo
izmenjave informacij. Zato vas vljudno va-
bimo k izmenjavi izkušenj. Z velikim zau-
panjem bomo upoštevali vsako vašo izkuš-
njo. Vsem tujim podjetjem, ki so aktivni
na avstrijskem tržišču, se dogajajo podobne
stvari. Potrebujemo primere iz terena. Le
tako bomo lahko imeli celovit pregled in
vam nudili celovito podporo. Več informa-
cij prejmete v naši podporni pisarni.

Za kakršnakoli vprašanja se obrnite sedež
mariborske zbornice ali pišite na : urska.ra-
folt@ozs.si 

V torek, 22. novembra 2016, bo ob 9. uri v Mariboru potekala predstavitev razpisa Kompetenčni
centri za razvoj kadrov (KOC).



14 NAŠPOROČEVALEC

REKREACIJA

Spoštovani člani!
V sodelovanju z podjetjem MARPROM

smo tudi letos pričeli s prodajo sezonskih
in dnevnih kart za smučanje na  Maribor-
skem Pohorju za naše člane!

Sezonska smučarska vozovnica 
za odrasle za člane mariborske
zbornice 250€/osebo!

Člani lahko do 25. 11. sporočijo število
želenih sezonskih kart na sedež zbornice na 

majda.horvat-turk@ozs.si 
Nakup sezonske smučarske vozovnice po

tej ceni bo možen do 31. 11. 2016, vendar
pod pogojem, da se prijavite na zbornici do
25. 11. 2016! 

Nakup vozovnice boste opravili na bla-
gajni Pohorske Vzpenjače na podlagi potr-
jenega imenskega seznama s strani mari-
borske zbornice, v času njenega obratova-
nja. Izkažete se z kartico MOZAIK in
osebnim dokumentom. Sezonska smučar-
ska vozovnica ima veljavo do 31. 3. 2017.

Informacije in prijavnico najdete na naši
spletni strani www.ooz-maribor.si .

Dnevna smučarska vozovnica (30%
popust na nakup dnevnih vozovnic)

Hkrati pa vas obveščamo, da vam bomo
tudi letos ponudili nakup dnevnih smučar-
skih vozovnic z 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 Ma-
riboru.

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

                    

Sezonske in dnevne karte za smučanje 
na Mariborskem Pohorju za naše člane
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