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Delegacija podjetnikov iz Beograda obiskala OOZ Maribor
Delegacija podjetnikov in
obrtnikov iz Beograda, v sestavi,
podobni, kot se je septembra lani
skupaj z mariborskimi obrtniki
predstavila na MOS v Celju,
kasneje pa je bil v Beogradu
podpisan sporazum o poslovno –
tehni~nem sodelovanju med OOZ
Maribor in Gospodarsko zbornico
Beograd, je 23. februarja ponovno
obiskala mariborske obrtnike.
Delegacijo, ki jo je sestavljalo 42
podjetnikov in obrtnikov
Gospodarske zbornice Beograd,
so na OOZ Maribor sprejeli
podpredsednik OOZ Maribor
Du{an Fidler, pod`upan mesta
Maribor Zdravko Luketi~,
direktorica Zavoda za turizem
Maribor – Pohorje Janja Viher in
Mateja Kre`e, direktorica
mariborske enote Zavoda za
zaposlovanje kot tudi {tevilni
obrtniki in podjetniki OOZ
Maribor.
V imenu zbornice je goste najprej
pozdravil podpredsednik OOZ Maribor
Du{an Fidler in izpostavil, da se bo
tudi letos nadaljevalo z lani za~etimi
poslovnimi obiski in sre~anji ter s

Gostje iz Srbije so si z zanimanjem ogledali izdelavo folij za prometne znake v podjetju Indrast d.o.o., Zg. Polskava

Ob prihodu v Maribor so se gostje sestali z gostitelji na OOZ Maribor

Pozdravni govor podpredsednika OOZ Maribor Du{ana Fidlerja
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Sledil je ogled podjetja Avtoprevozni{tvo Novak, v poslovni coni Ho~e

In podjetja Indrast, gradbeni{tvo, trgovina, proizvodnja in druge storitve

Sprejem Srbske delegacije ob prihodu.

Skupinska fotografija s Hi{e stare trte na Lentu

poglabljanjem poslovnega in prijateljskega povezovanja in sodelovanja.
Pod`upan mesta Maribor Zdravko
Luketi~ je poudaril pomen mo~ne
gospodarske vezi med mestoma in
zbornicama ter, da medsebojno poslovno sodelovanje ne prina{a samo
gospodarskih u~inkov, temve~ pozitivno vpliva tudi na razvoj dru`benega
`ivljenja, kulture in turizma, kar je v
veliki meri odvisno od podpore gospodarstva. V pozdravnih govorih je bil
tako predvsem poudarjen pomen povezovanja obeh mest in obeh zbornic,
poglabljanje poslovnih povezav, izmenjave izku{enj, mo`nosti skupne pro-

mocije in poslovnega nastopa na tujih
trgih kot tudi strokovne pomo~i, s slovenske strani pri prodoru srbskih podjetnikov na trge Evropske unije, s srbske pa slovenskih obrtnikov in podjetnikov na Ruski trg. Gostje so se zahvalili za prisr~en sprejem in vso gostoljubnost in mariborske obrtnike povabili na prvi sejem podjetni{tva, ki ga bo
letos v Beogradu organizirala Beograjska gospodarska zbornica po vzoru lanskega mariborskega sejma Tradicija
obrti in podjetni{tva, na katerem bodo
predstavili dru`insko podjetni{tvo. V
okviru tega dogodka bo poslovna konferenca, na kateri bi `eleli, da slovenski

podjetniki in obrtniki predstavijo svoje
podjetni{ke izku{nje in ideje.
Skupaj z gostitelji so si gostje iz
Beograda nato ogledali {e podjetje
Avtoprevozni{tvo Novak, Servisno prodajni center Daf, servis Scania in Volvo
v poslovni coni Ho~e ter podjetje
Indrast, gradbeni{tvo, trgovina, proizvodnja in druge storitve, kjer je posebno pozornost pritegnil prikaz proizvodnje folije za prometne znake. Skupaj so obiskali {e Hi{o stare trte na
Lentu in ve~er zaklju~ili v Motelu in
pizeriji ^rni Baron v Male~niku.

?Í ǀ Breda Malen{ek

V Zre~ah podelili prve znake odli~nosti v gradbeni{tvu
Po obse`nih pripravah je Sekcija
gradbincev pri Obrtno-podjetni{ki
zbornici Slovenije konec prej{njega leta
in januarja letos izvedla postopke za
ocenjevanje in podelitve prvih Znakov
odli~nosti v gradbeni{tvu. Znaki odli~nosti se podeljujejo v treh nivojih,
glede na dose`ene rezultate in sicer v
bronasti, srebrni in zlati barvi. Ob tem
je potrebno poudariti, da je `e bronasti
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znak odli~nosti pokazatelj odli~nega
poslovanja ocenjenega podjetja in da
do vrhunskega nivoja manjka samo {e
odtenek, saj je `e za bronasti znak
potrebno imeti zgledno urejeno poslovanje na vseh segmentih. V postopkih
ocenjevanja se ocenjuje podjetja celovito, po na~elih poslovne odli~nosti, kjer
je del presoje osredoto~en na vzpostavljene dejavnike v podjetju oziroma

na~in poslovanja in drugi del na rezultate, ki jih podjetje dosega.
Znak odli~nosti v gradbeni{tvu zagotavlja, da podjetja - prejemniki teh znakov odli~nosti poslujejo po uveljavljenih na~elih trajno uspe{nega delovanja,
da ustvarjajo uspe{no prihodnost in
ohranjajo uspe{ne (poslovne) rezultate
z dodano vrednostjo za svoje kupce,
okolico in dobavitelje. Podjetja – pre-
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Na fotografiji prejemnika znaka in ostali udele`enci strokovnega sre~anja.

jemniki na visoki ravni spremljajo
poslovno okolje, prepoznavajo tveganja in prilo`nosti, se agilno odzivajo na
spremembe v okolici, uspehe dosegajo
z nadarjenostjo zaposlenih, spodbujanjem ustvarjalnosti ter inovativnosti in
skrbijo za pozitivne vplive na dru`bo in
okolje.
V tem prvem obdobju je pogoje za
pridobitev Znaka odli~nosti v gradbe-

ni{tvu izpolnilo devet podjetij, ~lanov
Obrtno-podjetni{ke zbornice Slovenije,
ki prihajajo s podro~ij razli~nih gradbenih dejavnosti. Znaki odli~nosti so bili
podeljeni v sklopu strokovnega
sre~anja gradbincev, instalaterjev-energetikov ter krovcev in kleparjev, v
petek 29. 1. 2016, v Termah Zre~e, na
slovesni ve~erni podelitvi. Sre~anja so
se udele`ili tudi drugi ~lani mariborske

zbornice iz zgoraj omenjenih sekcij.
Prejemnika znaka odli~nosti v gradbeni{tvu iz mariborske zbornice sta
bila:
Proslik d. o. o. in Splo{no mizarstvo
Du{an Fidler s. p.
Iskrene ~estitke!

?Í ǀ Leonida Polajnar

Srebrni znak odli~nosti v gradbeni{tvu obrtnikoma
OOZ Maribor
Sekcija gradbincev pri OZS je lani uvedla novo priznanje OZS –
Znak odli~nosti v gradbeni{tvu. Prvih devet priznanj je OZS
podelila na skupnem strokovnem sre~anju petih strokovnih sekcij
OZS konec januarja v Zre~ah. Srebrni znak odli~nosti v
gradbeni{tvu sta prejeli tudi dve podjetji OOZ Maribor: podjetje
Proslik in Splo{no mizarstvo Du{an Fidler.
Novo priznanje – Znak odli~nosti v
gradbeni{tvu je pokazatelj odli~nega
poslovanja ocenjenega podjetja, za kar
je treba imeti zgledno urejeno poslovanje na vseh segmentih poslovanja.
Znak odli~nosti v gradbeni{tvu zagotavlja, da podjetja, ki so dobitniki znaka
odli~nosti, poslujejo po uveljavljenih
na~elih trajno uspe{nega delovanja, da
ustvarjajo uspe{no prihodnost in ohranjajo uspe{ne poslovne rezultate z
dodano vrednostjo za svoje kupce, okolico in dobavitelje. Podjetja, ki so dobitniki tega visokega priznanja, na visoki
ravni spremljajo poslovno okolje, prepoznavajo tveganja in prilo`nosti, se
odzivajo na spremembe v okolici, uspehe dosegajo z nadarjenostjo zaposlenih,
spodbujanjem ustvarjalnosti ter inovativnosti in skrbijo za pozitivne vplive
na dru`bo in okolje. Letos je pogoje za
pridobitev znaka odli~nosti v gradbeni{tvu izpolnilo devet podjetij, ~lanov
OZS s podro~ja razli~nih gradbenih

dejavnosti. Zlati znak odli~nosti je prejelo eno podjetje, srebrnega sedem in
eno bronastega. Srebrni znak odli~nosti
v gradbeni{tvu sta prejeli tudi podjetji
Proslik in Mizarstvo Fidler, ~lanici
OOZ Maribor.

Proslik d.o.o., profesionalno
slikopleskarstvo, fasaderstvo,
gradbena dela
Podjetje Proslik je manj{e dru`insko
podjetje iz Maribora, katerega korenine
segajo v leto 1993 skozi obliko samostojnega podjetni{tva. Podjetje vodita
Fran~i{ek Eder in njegov sin Sebastijan
Eder.
Podjetje Proslik v odvisnosti od sezone
in razmer na trgu zaposluje od 20 do 30
visoko kvalificiranih slikopleskarjev in
fasaderjev. Med vrednotami podjetja so

Sebastijan in Fran~i{ek Eder, Proslik d.o.o.
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kakovost, iskrenost in razvoj. Stremijo
k napredku na vseh podro~jih, strankam pa lahko zaradi svoje dinami~nosti
nudijo {iroko paleto slikopleskarskih,
fasaderskih in drugih manj{ih gradbenih del in storitev.
Da so si pridobili Znak odli~nosti v
gradbeni{tvu, so morali izbolj{ati vse
procese dela v podjetju, od tistega na
gradbi{~u, izvedbe gradbenih del, dela
na blagovni znamki, re{evanja reklamacij… Vodilo jim je kakovost. In v ~em je
njihova prednost? V tem, da so bolj{i
od konkurence, da gradijo svojo prihodnost na dolgoro~nih ciljih. Odli~ni
so pri delu in v odnosih s strankami,
pri re{evanju reklamacij, ki jih je sicer
izjemno malo, ~e pa se jim `e zgodijo,
jih re{ijo hitro in odgovorno. Zdi pa se
jim, da morajo {e nekaj dodati pri tem,
da bodo poslovni procesi {e bolj sledljivi in standardizirani. Ve~ so prisotni na
doma~em tr`i{~u in manj v Avstriji, kot
pred leti, saj so pogoji poslovanja pri
nas bolj{i kot so bili, pravijo v Prosliku.
Trenutno je v strukturi njihovega dela
najve~ izvedb toplotnih fasad, opravljajo pa tudi slikopleskarska dela in sanacije klasi~nih fasad. So poobla{~eni
izvajalec fasad ve~ slovenskih in svetovnih proizvajalcev fasadnih sistemov. Fran~i{ek Eder je eden prvih mojstrov slikopleskar fasader pri nas in
med prvimi, ki so opravili izpit za sodnega izvedenca in cenilca. V podjetju bi
si `eleli, da glavni kriterij izbora izvajalca na javnih razpisih ne bi bila ve~
najni`ja cena in da bi bilo na njihove
razpise za vajenska mesta ve~ odziva,
da bi bilo ve~ zanimanja za ta poklic.
Kroni~no jim namre~ primanjkuje
vajencev.
Pred letom so se preselili na novo lokacijo na Pobre`ju, kjer imajo dovolj prostora za skladi{~e, za delavce, za orodje, za vodstvo podjetja. Zagotovo so
tudi ustrezni poslovni prostori z dobro
dostopnostjo prispevali k vi{ji kakovosti njihovih storitev. Priznanje Srebrni
znak odli~nosti v gradbeni{tvu jim veliko pomeni. Trudili se bodo, da bodo s
svojim delom upravi~ili njegovo dodelitev, da bodo v prihodnje {e bolj{i, s {e
bolj zadovoljnimi strankami in uporabniki njihovih storitev.

Splo{no Mizarstvo Du{an Fidler, s.p.
V podjetju Splo{no mizarstvo Fidler
Du{an so specializirani za izdelavo
pohi{tva po naro~ilu: stavbnega
pohi{tva, pohi{tva notranje opreme,
opremljanja gostinskih lokalov, storitev
vzdr`evanja in popravil opreme
poslovnih subjektov, izdelave sodno
izvedeni{kih in cenitvenih poro~il s
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Du{an in Anton Fidler, Splo{no mizarstvo Fidler Du{an

podro~ja stavbnega in pohi{tvenega
mizarstva ter posredovanje pri izbiri
kvalitetnih in zanesljivih izvajalcev
ostalih obrtnih del. Vodilo jim je izdelovanje oblikovno dovr{enega in kakovostnega pohi{tva, pri ~emer uporabljajo najsodobnej{e materiale. Vedno se
prilagajajo `eljam strank, posebnostim
prostora in obstoje~i opremi. Njihovi
izdelki so plod razvoja, izku{enj in
spremljanja trendov, ki zagotavlja kakovost in uporabnost ter trajno zadovoljstvo. Pohi{tvo izdelujejo iz razli~nih
visoko
kvalitetnih
materialov,
naro~eno pohi{tvo tudi zmontirajo in
~e je treba tudi servisirajo. Ukvarjajo pa
se tudi s cenitvijo notranje opreme in
stavbnega pohi{tva
Du{an Fidler je v mizarskem poklicu
od mladih nog. Obrtna dejavnost
mizarstva je v dru`ini od starega o~eta
naprej. Du{an Fidler se je dru`inskemu
podjetju pridru`il leta 1990, po diplomi na Biotehni{ki fakulteti v Ljubljani,
smer lesarstvo. Takrat se je zaposlil pri
o~etu v dru`inskem podjetju Mizarstvo
Fidler. Leta 2010 je prevzel dru`insko
dejavnost, jo preimenoval v Splo{no
mizarstvo Du{an Fidler in se lotil
{tevilnih
sprememb.
Poslovanje
dru`inskega podjetja je in ni ostalo
enako, razlaga, spremenil se je nabor
strank, saj se je bilo treba zaradi krize
bolj anga`irati, potrebna so bila velika
vlaganja, novo znanje, podprto z
izku{njami za nadaljevanje oziroma, da
se je lahko pisala nova stran v zgodbi o
uspehu dru`inskega podjetja Mizarstvo
Fidler. O~e Anton Fidler je tradicionalni obrtnik z veliko izku{njami, s 45letnim sta`em v mizarskem poklicu,
vendar so morali kljub temu v podjetju
v kriznih razmerah storiti poslovni
zasuk: prednost je bilo treba dati

razpr{enemu proizvodnemu programu.
Odlo~ili so se, da ve~ niso zgolj specializirani proizvajalec mizarskih izdelkov. Osnovno vodilo jim sicer ostaja
klasi~no proizvodno mizarstvo za slovenski pa tudi tuji trg, predvsem za
Avstrijo, za tr`i{~e, za katerega so si
pridobili vsa potrebna dovoljenja. Ob
tem so napravili korak naprej, na
avstrijskem tr`i{~u so zaklju~ili z
na~inom posredni{kega poslovanja,
zaradi slabih izku{en delajo le {e za
direktne naro~nike. Du{an se je odlo~il
tudi za sodno izvedenstvo, postal pa je
tudi mediator za izvensodne poravnave
za gospodarske in potro{ni{ke spore.
Kot
dobitnik
Srebrnega
znaka
odli~nosti v gradbeni{tvu je izredno
ponosen, da je prav njihovo podjetje
prejelo to priznanje. Srebrni znak
odli~nosti jim daje v podjetju priznanje
za dosedanje delo, pomeni pa tudi veliko obveznost za v bodo~e. Da se morajo dr`ati dose`enih standardov, da jih
morajo {e nadgraditi. Visoko zborni~no
priznanje pa je tudi obveza za vodstvo
OZS, da novo priznanje zlat, srebrn in
bronast znak odli~nosti v gradbeni{tvu
ustrezno in pravilno promovira, ga pripelje na ustrezen nivo, da bo imel te`o
tudi izven obrtni{ke sfere.
Du{an Fidler priznava, da kljub temu,
da je lastnik in ustvarjalec poslovnega
in
tehni~nega
dela
njihovega
dru`inskega podjetja, brez podpore
o~eta, zaposlenih in poslovnih partnerjev, tega uspeha, Srebrnega znaka
odli~nosti v gradbeni{tvu, ne bi bilo.
Ponosen je, da je uspe{en obrtnik, da je
~lan OOZ Maribor ter da mu je stanovska organizacija, OZS dala priznanje,
potrditev, da je v dru`inskem podjetju,
ki ga vodi, na pravi poslovni poti.
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Udele`ili smo se informativnih dnevov na Srednji strojni
{oli T[C Maribor MIC
Na prvo sejo ~lanov izvr{ilnega odbora sekcije avtoserviserjev OOZ
Maribor v letu 2016 smo povabili Darka Kukovca, direktorja in
ravnatelj Srednje strojne {ole in Sre~ka Vidovi~a, vodjo {olskih
delavnic in MIC T[C Maribor. Ob tej prilo`nosti jima je predsednik
sekcije Boris Dem{i~ v imenu sekcije avtoserviserjev in kovinarjev
izro~il posebno priznanje za uspe{no dolgoletno sodelovanje na
podro~ju srednjega strokovnega in poklicnega izobra`evanja ter za
70. obletnico delovanja {ole, ki jo je ta praznovala v lanskem letu.
Srednja strojna {ola Maribor ima dolgoletno tradicijo in zgodovino. Srednja
kovinarska, strojna in metalur{ka {ola
Maribor, ki je predhodnica Srednje
strojne {ole Maribor, je nastala ob uveljavitvi usmerjenega izobra`evanja leta
1981 z zdru`itvijo {tirih sorodnih {ol:
• strojnega dela Tehni{ke elektro,
strojne in tekstilne {ole Maribor,
• Avtomehanskega in kovinarskega
centra Maribor,
• @elezni{ke
industrijske
{ole
Maribor in
• Poklicne kovinarske {ole Slovenska
Bistrica.

@elezni{ka industrijska {ola – @I[
Za~etki @elezni{ke industrijske {ole
segajo v leto 1925, ko so jugoslovanske
dr`avne `eleznice prevzele mariborsko
delavnico za popravilo `elezni{kih
vozil, ustanovljeno leta 1866 - prvo na
jugoslovanskih tleh. Mladi delavci so
tako obiskovali svojo posebno {olo, v
kateri so imeli 24 ur teoreti~nega in
prav toliko prakti~nega pouka tedensko. Predavali so `elezni{ki uslu`benci,

toda {ola je bila zaradi gmotnih te`av
ukinjena po osmih mesecih. Jugoslovanskemu prometnemu ministrstvu so
zadostovale podobne {ole v Zagrebu,
Ni{u, Sarajevu in Smederevu.
Leta 1936 je upravnik `elezni{ke
delavnice Maribor in`. Ignacij Vidic
pregovoril in`. Jo`eta Podboja, da je
vnesel v razpis za sprejem novih
u~encev med mesta `elezni{kih {ol
tudi Maribor, saj je ~util potrebo po
strokovnem kadru, zapostavljenost najstarej{e delavnice v dr`avi in s tem
zapostavljenost Slovencev zaradi njihove malo{tevilnosti.
Tako je bila podpisana ustanovna
listina obrtne {ole pri `elezni{ki delavnici v Mariboru. [tiriletna {ola je imela
rang {estih razredov gimnazije. Na razpis za sprejem 40-ih u~encev se je prijavilo preko 250 kandidatov. Sprejemni
izpit je obsegal sloven{~ino, matematiko, zemljepis, zgodovino in psihotehni~ni del. [ola je bila edina slovenska
{ola te vrste. V prvem razredu so
pou~evali naslednje predmete: slovenski jezik, srbohrva{ki jezik, aritmetiko,

Boris Dem{i~ je predstavnikoma T[C Maribor Darku Kukovcu in
Sre~ku Vidovi~u izro~il pisno priznanje.

geometrijo, fiziko, tehnologijo materiala, tehnologijo orodja, risanje, zgodovino, zemljepis, `elezni~arstvo in telovadbo. Prakti~nega pouka so imeli toliko kot teoreti~nega.
V drugem {olskem letu se je za sprejem 40 u~encev prijavilo preko 400
kandidatov. Pri prakti~nem pouku so
se u~enci za~eli deliti po obrteh.
V tretjem letu se je prijavilo okrog
450 kandidatov. Tretji razred je obsegal, zraven `e zgoraj na{tetih predmetov, {e mehaniko, strojeznanstvo, elektrotehniko, strojne elemente, obdelovalne stroje in vozove, v ~etrtem letniku pa {e plinske motorje, lokomotive,
varjenje in knjigovodstvo. Prakti~ni
pouk so v ~etrtem razredu obiskovali v
strokovnih oddelkih `elezni{ke delavnice.
Leta 1940 so u~enci prvi~ opravljali
zaklju~ni izpit, ki je obsegal 7 predmetov.
Ob okupaciji so @elezni{ko delavnico
Maribor evakuirali v Sarajevo skupaj z
u~enci 3. in 4. letnika. Nemci so prevzeli @elezni{ke delavnice in {olo.
Zaradi velikih potreb po kadru so
{olo preuredili v triletno - vajensko.
Sprejemali so ve~ u~encev, zato so prostorsko stisko re{ili z adaptacijo skladi{~ne lope v {olske delavnice.
1945 leta je {ola ponovno za`ivela kot
slovenska. Delila se je na obrtno in
vajensko. Obrtna {ola je imela svoj
internat - kapucinski samostan na
Studencih.

Informacijski koti~ek OOZ Maribor: Sre~ko Vidovi~, Danilo Brdnik, Boris
Dem{i~ in Benjamin Plohl (od leve proti desni)
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1946 so uvedli {e en tip {ole: ni`jo
tehni{ko {olo, ki je ostala tukaj le leto
dni, nato je bila preme{~ena v
Ljubljano.
1947 se je {ola lo~ila od @elezni{ke
delavnice in postala samostojna ustanova, podrejena le Glavni direkciji
`eleznic. Ob tem je dobila naziv @elezni{ka industrijska {ola Maribor.
S~asoma je {ola razvila {tevilne
ob{olske dejavnosti, po katerih je slovela dale~ naokrog: {portne, kulturne in
predvoja{ke. Na tekmovanjih `elezni{kih {ol je osvajala prva mesta in prehodne zastavice.
Leta 1981 je @elezni{ka industrijska
{ola Maribor postala sestavni del
Srednje kovinarske, Strojne in Metalur{ke {ole Maribor.
Tradicionalno smo se tudi letos predstavniki strokovnih sekcij avtoserviserjev, kovinarjev ter in{talaterjev – energetikov (SIEM) OOZ Maribor udele`ili
informativnih dnevov za bodo~e dijake
(12.-13.2.2016). Obisk osnovno{olcev
in njihovih spremljevalcev je bil izjemen. Po grobi oceni je v petek dopoldan {olo obiskalo ve~ kot 300 obiskovalcev, nekoliko manj v petek popoldan in soboto dopoldan, ki so se sezna-
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nili z u~nimi programi T[C Maribor,
predmetniki, zna~ilnostmi posameznih
poklicev, prakti~nim izobra`evanjem
pri delodajalcih (PUD), ob{olskih
dejavnosti in mo`nosti namestitve v
dija{kem domu. Ob tej prilo`nosti je
{ola za obiskovalce pripravila bogat
kulturno-zabavni program.

Zahvaljujemo se Borisu Dem{i~u in
Danilu Brdniku za pozdravni nagovor v
imenu mariborske zbornice. Na dogodku so sodelovali {e Benjamin Plohl.
Dejan Kristofi~ in Alojz Bu~ek.

Pripravil: Boris Li~en

Razred bodo~ih avtoserviserjev in avtokaroseristov

Sekcija gradbincev v januarju izvedla strokovno potovanje
Program 2-dnevnega strokovnega potovanja po Bosni in
Hercegovini je potekal 15.-16. januarja 2016. Sekcija gradbincev je
program poimenovala ; Arhitektura Bosne in Hercegovine, saj so
zraven ogleda ene od tovarn podjetja Roefix videli in spoznali tudi
nekaj gradbenih prese`kov.
V sodelovanju s podjetjem Roefix
gradbeni materiali, d.o.o. so se
udele`enci prvi dan ustavili v Ljubu{ki. Ogledali so si proizvodnjo tovarne
gradbenega materiala Röfix. Spoznali
so kvalitetne in inovativne gradbene
materiale, ki jih proizvajajo in cenijo
tudi na slovenskem tr`i{~u. Ob koncu
ogleda je sledilo {e strokovno izobra`evanja in poslovno kosilo. Posebni vtis
je na gradbeno stroko pustil ogled
hotelsko-turisti~nega naselja Herceg
Etno sela na obmo~ju Me|ugorja.
Imenujejo ga tudi »^ude` Hercegovine«, saj so ga zgradili v starem
kme~kem hercegovskem stilu, rde~a nit
pa je kamen in etnolo{ka zgodba
Hercegovine.
Zelo zanimiv je bil tudi postanek v
mestu Mostar. Ogledali so si most in
staro obrtni{ko ulico Kujund`iluk. V
nadaljevanju pa je poseben vtis pustil
skrivnosten Titov bunker. Masivno
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betonsko konstrukcijo 300 metrov pod
zemljo, so gradili v letih 1953 do 1979
kot protiatomsko zakloni{~e za Tita in
njegove najo`je sodelavce.

Velika zahvala gre podjetju Roefix
gradbeni materiali, d.o.o., ki je
omogo~ilo izvedbo strokovne ekskurzije in agenciji VIATOURS, ki je pripravila zanimiv in bogat spremljevalni program. Za celotno idejo, izvedbo in
dobro po~utje udele`encev pa gre
zahvala predsedniku sekcije g. Fran~i{ku Edru.

Informator Obmo~ne obrtno-podjetni{ke zbornice Maribor

POSLOVANJE

Kako na tuje trge

Pozdravni nagovor Ale{a Pulka

Ale{ Semprimo`nik, Swaty Comet d.o.o.

Mestna ob~ina Maribor je v sodelovanju z OOZ Maribor in [GZ v
Izobra`evalni dvorani OOZ Maribor 16. februarja organizirala
delavnico Kako na tuje trge. Uvodoma je podjetnike in obrtnike
pozdravil Ale{ Pulko, predsednik OOZ Maribor.
Delavnica je bila razdeljena v {tiri sklope. O tem, kako si pomagamo pri vstopu
na tuje trge, kako izkoristimo ustaljene
in uveljavljene podpore dr`ave in
in{titucij za vstopanje na tuje trge je
obrtnikom in zbranim podjetnikom
predstavil Simon [tancar, podjetnik in
svetovalec, ki je svojo poslovno pot
pri~el na Univerzi v Mariboru in ki je na
svoji bogati delovni poti svetoval {tevilnim podjetjem na podro~ju industrializacije, proizvodnje in prodaje. Pri vstopih na tuje trge si lahko pomagamo z
udele`bo na mednarodnih konferencah,
na poslovnih delegacijah ob~ine,
dr`avnih gospodarskih delegacijah,
delegacijah zbornic, mednarodnih projektih Univerze v Mariboru, z
mre`enjem na konferencah in podjetni{kih sre~anjih. O prodajnih procesih
in kako do novih kupcev s tujine je predaval Dragan Stjepanovi~, profesionalni iskalec novih poslov za razli~ne
panoge, ki pri svojih strankah dosega
visoko stopnjo realizacije. Predstavil je,
kako prakti~no in s katerimi orodji
izgraditi doma~o in tujo bazo potencialnih kupcev, kako zastaviti in izpeljati
u~inkovit prodajni proces za pristop do
novih kupcev ter komunikacijske in
prodajne tehnike pri prodaji tehnolo{kih inovacij in izdelkov. Izpostavil je, da
je treba zato, da vas v tujini nekdo opazi
izstopati ali s produkti, posebnimi
re{itvami. In pri tem opozoril, da je
treba imeti v mislih tudi aspekt ekonomi~nosti tak{nega posla in da ~e ugotovite, da se vam to spla~a, potem {ele se
dogovarjanje s tujim zainteresiranim

potencialnim poslovnim partnerjem
nadaljuje s ponudbo, poslom itd..
Vsekakor je treba precizirat svoj interes,
viri za iskanje potencialnih tujih partnerjev pa so lahko agencije, spletni portali, vendar je dobre kontakte te`ko
dobiti Pa da je zelo pomembno a`uriranje lastnih spletnih strani, promocija na
sejmih v tujini…
Prodajne in nakupne procese v praksi je
na prakti~nem primeru podjetja Swaty
Comet, ki velja za uspe{no mariborsko
podjetje predstavil Ale{ Semprimo`nik,
direktor, specialna industrijska brusna
orodja iz Swaty Comet d.o.o., ki je bil v
podjetju odgovoren za `e ve~ razli~nih
podro~ij, vezanih na trg in kupca.
Najprej je predstavil podjetje, ki ga je
lani kupila ameri{ka kooperacija, je pa
zaradi prepoznavnosti svojih izdelkov v
tujini ohranilo svoje ime. Kupil jih je
mnogo manj{i partner zaradi njihove
fleksibilnosti in prepoznavnosti na
podro~ju izdelave orodij, kar ka`e na to,
da ni vedno klju~na velikost podjetja, v
njihovem primeru sta bili klju~ni kakovost in prepoznavnost. Njihova prednost je v {irokem naboru izdelkov za
{irok nabor industrije. Nato je predstavil potek prodaje, tehni~ni suport na
terenu in tr`enje ter poudaril, da 20
odstotkov kupcev ustvari 80 odstotkov
prometa, da pa je treba ve~ energije vlagati v tistega potencialnega kupca, ki
obeta najve~jo rast. Pomembno je {tevilo novih kupcev v enem letu.
Konkuren~na prednost njihovega podjetja so kratki dobavni roki, hitrost pri
re{evanju reklamacij, hitra odzivnost.

Radi bi izstopali v konkurenci, zato je
pomembno, da prepoznamo svoje slabosti in prednosti, pomembno je uvajanje novosti, predstavitve na sejmih, enovice, katalogi s predstavitvami specifi~nosti, internetna stran. Te`ko je biti
najbolj{i v splo{nem, la`je v posameznih segmentih. Kljub razvoju tehnike
ostaja pomemben segment osebni kontakt, motivacija zaposlenih.
Vsa uspe{nost na tujih trgih pa nam ne
pomaga, ~e v tujini pridobljenega posla
ne dobimo pla~anega. Se je pa izkazalo,
da se jih je med prisotnimi obrtniki in
podjetniki na delavnici `e kar nekaj
opeklo in so jim od poslov, pridobljenih
v tujini, ostali zgolj nepla~ani ra~uni in
s tem kup nev{e~nosti. Zato ni odve~, ~e
svoja prodajna tveganja za{~itimo.
Ukrepe za za{~ito prodajnih tveganj je
predstavil Matja` Cesar iz Prve kreditne zavarovalnice d.d., ki deluje v okviru SID banke in pri kateri lahko zavarujemo svoje terjatve. Zavarovanje terjate
sklenemo pred sklenitvijo posla, saj
zavarovalnica oceni boniteto kupca in
odsvetuje sklenitev posla, ~e kupca
oceni za preve~ tveganega. V tem primeru vam terjatve tudi ne zavaruje.
Zavarovalnica zavaruje zgolj terjatve
pravnih oseb, fizi~nih pa ne. Podjetniki
in obrtniki se premalo poslu`ujejo zavarovanja terjatev pri Prvi kreditni zavarovalnici, ker je ta storitev med njimi premalo znana, so ugotovili na seminarju.
Zato si lahko v prihodnjih mesecih na
OOZ Maribor obetamo posebno delavnico s podrobno predstavitvijo zavarovanja terjatev s strani SID – Prve kreditne zavarovalnice d.d., kot veliko pomo~
pri finan~ni varnosti, zmanj{anju tveganj pri poslovanju s tujci in pri ve~jih
poslih.

?Í ǀ Breda Malen{ek
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Zimske igre obrtnikov in podjetnikov 2016
V soboto se je na Kopah zbralo cca 160 tekmovalcev, skupaj s spremljevalci, predstavniki
Obrtno-podjetni{ke zbornice Slovenije (OZS) in obmo~nih obrtno-podjetni{kih zbornic ter strokovnih
sekcij pri OZS, sponzorjev ter predstavniki hrva{ke obrtne zbornice je bilo skoraj 300 udele`encev. Bil
je prijeten {portni dan, poln smeha ter novo stkanih prijateljstev in poznanstev.
Rezultate tekmovanja v veleslalomu,
Foto galerijo in kraj{i posnetek pa si
lahko ogledate
na spletni strani
www.ooz-maribor.si
Mariborsko zbornico je zastopalo 13
tekmovalcev in 8 spremljevalcev, ki so
z veliko mero dobre volje pre`iveli
~udovit {portno-dru`abni dan. V
zaklju~ni prireditvi je sledila podelitev
medalj, pokalov in bogatih nagrad.
Mariborska ekipa je »domov« prinesla
eno zlato medaljo v `enski konkurenci
v 1. Kategoriji in ekipno – `enske
drugo mesto. Ve~er se je zaklju~il ob
ve~erji in dobri glasbi v Grmov{kovem
domu.
Vsem skupaj se iskreno zahvaljujemo
za sodelovanje, tekmovanje, navijanje
ter ekipni duh, ~eprav se dr`imo slogana: “Pomembno je sodelovati in ne
zmagati” je lepo biti med prvimi.
Vidimo se naslednje leto!

?Í ǀ Leonida Polajnar

Delavnica »Obvladovanje kostno-mi{i~nih
bolezni in po{kodb pri delu«
V sredo, 3. februarja smo v sklopu projekta »Obvladovanje kostno-mi{i~nih
bolezni in po{kodb pri delu v obrtnih
dejavnostih« izvedli u~no delavnico za
delodajalce – ~lane OOZ Maribor in
pri njih zaposlene delavce. Projekt je
na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo
zdravja na delovnem mestu v letu 2015
in 2016 finan~no podprl Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Glavni nosilec projekta je Obrtnopodjetni{ka zbornica Slovenije, OOZ
Maribor in vseh ostalih 61 OOZ pa
pogodbeno nastopamo kot partnerji in
izvajalci projekta.
Delavnico smo izvedli v sodelovanju
z Zavodom OREH iz Velenja. Predavateljici na delavnici sta bili Barbara
O{tir, dipl.m.s. (Vodja programov PZD)
in Petra Pozni~, mag.kin.
Bolezni gibal so najpogostej{i razlog
za hude, kroni~ne bole~ine in telesno
prizadetost ve~ sto
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milijonov ljudi po svetu. Najve~
odsotnosti z dela v tej diagnosti~ni skupini je zaradi bole~in v
hrbtu. 70 do 85 % vseh ljudi ima
bole~ine v hrbtu vsaj enkrat v `ivljenju,
s staranjem populacije
pa se bo obseg problema {e pove~al in
mo~no obremenil tako zdravstveni
sistem kot tudi
gospodarstvo. Po podatkih Nacionalnega in{tituta za javno zdravje, sta
vsako leto na ra~un
bolezni mi{i~no-kostnega sistema in
vezivnega tkiva izgubljena ve~ kot dva
milijona delovnih
dni. Ta skupina bolezni je v primerjavi z ostalimi skupinami oz. razlogi za
bolni{ki stale` dale~
najbolj pogost razlog odsotnosti z
dela in tudi invalidnosti delavcev.
»Projekt Obvladovanje kostno –
mi{i~nih bolezni in po{kodb pri delu v
obrtnih dejavnostih je na podlagi
Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delov-

nem mestu v letu 2015 in 2016
finan~no podprl Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije«.

Petra Pozni~, mag. kin.

Informator Obmo~ne obrtno-podjetni{ke zbornice Maribor

SVETOVANJE

Vabilo za individualno svetovanje s podro~ja
kostno - mi{i~nih obolenj za delodajalce
V sklopu projekta »Obvladovanje
kostno-mi{i~nih bolezni in po{kodb pri
delu v obrtnih dejavnostih« (Projekt je
na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo
zdravja na delovnem mestu v letu 2015
in 2016 finan~no podprl Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.)
vas vabimo na II. delavnico.

Popravek
~lanka

Delavnica bo potekala v torek, 15.
marca med 9. in 11. uro v prostorih
Doma obrtnikov Maribor, Titova cesta
63 v Mariboru. Delavnica bo potekala
kot individualno svetovanje ~lanom
OOZ Maribor s podro~ja kostno –
mi{i~nih bolezni.
Prijave sprejemamo na naslov: OOZ
Maribor, Titova c. 63, 2000 Maribor ali

faks: 02 3000 491 ali e-po{tni naslov:
boris.licen@ozs.si
»Projekt Obvladovanje kostno –
mi{i~nih bolezni in po{kodb pri delu v
obrtnih dejavnostih je na podlagi
Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016
finan~no podprl Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije«.

V januarski 2016 {tevilki revije Na{ poro~evalec smo na strani 13 objavili prispevek z naslovom »Otroke je obiskal bo`i~ek). Pri navedbi donatorjev smo napa~no
navedli naziv enega izmed njih.
Naziv donatorja se pravilno glasi: »Da bo mont, PE Papirnica Arka Tezno«.
Na{e iskreno opravi~ilo.

ZAKONODAJA

Izra~un prispevkov za samostojne podjetnike v letu 2016
Samostojni podjetnik si lahko na podlagi formule za izra~un zavarovalne
osnove in s pomo~jo tabelice, v kateri
so navedene osnove za pla~ilo ter zneski prispevkov za socialno varnost,
sam izra~una vi{ino slednjih. Vi{ina
zneska prispevkov za socialno varnost
je odvisna od dobi~ka in `e obra~unanih prispevkov.
Najni`ja in najvi{ja osnova za pla~ilo
prispevkov pa sta odvisni od vi{ine zadnje znane povpre~ne letne pla~e
zaposlenih v Republiki Sloveniji, prera~unane na mesec.
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju dolo~a, da najni`ja
osnova za pla~ilo prispevkov za socialno varnost v letu 2016 zna{a 56 odstotkov zadnje znane povpre~ne letne
pla~e zaposlenih v Republiki Sloveniji,
prera~unane na mesec in se do leta
2018 vsako leto pove~uje za dva odstotka, dokler ne dose`e 60 odstotkov.
Slednje velja za vse prispevke, razen
zdravstvenih, ~igar najni`ja osnova `e
sedaj zna{a 60 odstotkov zadnje znane
povpre~ne letne pla~e v RS, prera~unane na mesec.
Tako v letu 2016 najni`ja zavarovalna
osnova zna{a 56 % zadnje znane povpre~ne letne pla~e. Povpre~na letna

Najni`ja osnova 2016

Najvi{ja osnova 2016

862,54 evrov

5.390,88 evrov

Minimalni prispevki 2016

Maksimalni prispevki 2016

337,77 evrov

2.059,31 evrov

pla~a je v letu 2014 zna{ala 1.540,25
evrov.
Najni`ja zavarovalna osnova za leto
2016 tako zna{a 862,54 evrov (56 % od
1.540,25 evrov).
Najvi{ja zavarovalna osnova za leto
2016 pa zna{a 5.390,88 evrov (3,5 x
1.540,25 evrov).
Zgornji zneski se bodo v kratkem
spremenili, ko bo SURS objavil podatke o povpre~ni bruto pla~i za leto 2015.
Prav tako se je v letu 2016 spremenil
odstotek za zmanj{anje vsote se{tevka
dobi~ka in obra~unanih prispevkov. Ta
po novem zna{a 25 odstotkov.

dohodnine oziroma dohodnino od
dohodka iz dejavnosti

Postopek izra~una vi{ine prispevkov

1. Primer izra~una zavarovalne
osnove in vi{ine prispevkov za leto
2016 (minimalni prispevki)

Vsem samostojnim podjetnikom, ki
so s poslovanjem za~eli sredi leta, se
dobi~ek prera~una na letno raven. Prera~un se opravi na na~in:
DI = (Dn / n) x 12
DI = dobi~ek prera~unan na letno raven
Dn = dobi~ek po obra~unu akontacije

Dolo~itev dobi~ka zavarovancev pri
katerih se obra~un akontacije dohodnine oziroma dohodnino od dohodka iz
dejavnosti se ne nana{a na celotno
dav~no obdobje. Pri dolo~anju {tevila
mesecev, na katere se dobi~ek nana{a
(n), je pomembno koliko dni je v prvem
mesecu poslovanja. ^e je ve~ kot 15
dni, se prvi mesec upo{teva, sicer ne.
Za la`je razumevanje so spodaj navedeni trije primeri izra~unov zavarovalne osnove za izra~un prispevkov:

V letu 2015 je v dvanajstih mesecih
poslovanja samostojni podjetnik dosegel 6.000 dobi~ka. V letu 2015 je
pla~eval minimalne prispevke za
socialno varnost (skupno: 3.784,44).
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Dav~no nepriznanih prihodkov in
odhodkov ni imel.
Zavarovalna osnova: (6.000,00 +
3.961,80) - 2.490,45 (zmanj{anje 25%)
= 7.471,35 / 12 mesecev = 622,61.
Samostojni podjetnik se uvrsti v
najni`jo zavarovalno osnovo, tj. 862,54,
ker je izra~unana osnova ni`ja od minimalne. Zato pla~uje minimalne prispevke:

pla~evanje polovice prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Zavarovalna osnova za leto 2016 v tem
primeru zna{a 56 % zadnje znane povpre~ne letne pla~e, tj. 862,54.

Skupaj prispevki
za PIZ

Zavarovalna osnova podjetnika v letu
2015 je 1.152,99 evra. Od tega pla~a
38,2% prispevkov.
Skupaj prispevki
za PIZ*

140,38

Skupaj prispevki
za PIZ*

105,01*

Skupaj prispevki
za ZZ

155,08

Skupaj prispevki
za ZZ

124,30

Skupaj prispevki
za star{. var.

2,30

210,02

Skupaj prispevki
za star{. var.

1,72

Skupaj prispevki
za zaposl.

2,31

Skupaj prispevki
za ZZ

124,30

Skupaj prispevki
za zaposl.

1,73

Skupaj

300,07

Skupaj prispevki
za star{. var.

1,72

Skupaj

232,76

Skupaj prispevki
za zaposl.

1,73

Skupaj

337,77

2. Primer izra~una zavarovalne
osnove in vi{ine prispevkov za leto
2016 (minimalni prispevki & delna
oprostitev ob odprtju novega
podjetja)
Podjetnik je registriral s.p. 5. 2. 2016.
Podjetnik tako {e nima podatkov o
dobi~ku in izra~unanih prispevkih,
zato na za~etku svoje poslovanja
pla~uje minimalne prispevke, pri
~emer mu je prvo leto opro{~eno

*Podjetnik je v prvem letu poslovanja
opro{~en pla~evanja prispevkov za PIZ
v vi{ini 50 %.

3. Primer izra~una zavarovalne
osnove in vi{ine prispevkov za leto
2016
Podjetnik je registriral s.p. 1.7.2015.
V letu 2015 je v {estih mesecih poslovanja samostojni podjetnik dosegel 7.000
evrov dobi~ka. V letu 2015 je pla~eval
prispevke za socialno varnost v vi{ini
60 % PP* (370,65 EUR). Dav~no nepriznanih prihodkov in odhodkov ni imel.
Zavarovalna osnova: (14.000 +
4.447,80) - 4.611,95 (zmanj{anje 25%) =
13.835,85 / 12 mesecev = 1.152,99 EUR.

* Zadnje znane povpre~ne letne
pla~e; tj. 1.540,25 za leto 2014.
** Od 1.7.2013 dalje je ob prvem
vpisu v register mogo~e uveljavljati
delno oprostitev prispevkov PIZ. V
prvih 12 mesecih je oprostitev 50%, v
naslednjih 12 mesecih 30%.
Kot `e omenjeno na za~etku ~lanka,
se bodo prispevki za socialno varnost
letos vsaj {e enkrat spremenili. Ko bo
znana vi{ina povpre~ne letne pla~e za
leto 2015, bosta znani tudi najni`ja in
najvi{ja osnova za izra~un prispevkov.

Do oprostitve pla~ila prispevkov z zaposlitvijo starej{e
brezposelne osebe
Z novim Zakonom o interventnem
ukrepu na podro~ju trga dela (ZIUPTD)
se dolo~a za~asna spodbuda za zaposlovanje starej{ih brezposelnih oseb s
katerimi se sklene pogodba o zaposlitvi od 1. januarja 2016 dalje. Za~asen
ukrep velja do 31. decembra 2017.
Ne glede na dolo~be Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(ZPIZ-2), Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(ZZVZZ) in drugih sorodnih povezanih
pravnih podlag, je delodajalec za prvih
24 mesecev opro{~en pla~ila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno
zavarovanje, zavarovanje za primer
brezposelnosti in zavarovanje za
star{evsko varstvo, ~e v obdobju od 1.
januarja 2016 do 31. decembra 2017
sklene pogodbo o zaposlitvi z brezposelno osebo, ki izpolnjuje zakonsko
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dolo~ene pogoje. Pogodba o zaposlitvi
mora biti namre~ sklenjena z brezposelno osebo:
• starej{o od 55 let,
• ki je bila najmanj {est mesecev pred
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi prijavljena v evidenci brezposelnih oseb.
Po pojasnilu Ministrstva za delo,
dru`ino in socialne zadeve zakon ne
zahteva zaposlitve za nedolo~en ~as,
ampak bo lahko delodajalec omenjeno
spodbudo uveljavil za vsakr{no zaposlitev starej{e brezposelne osebe, ne
glede na ~as njenega trajanja. Tako bo
lahko delodajalec spodbudo v tem
obdobju uveljavljal tudi v primeru ve~
zaporedoma in za dolo~en ~as sklenjenih pogodb o zaposlitvi, ~e bo oseba pri
tem delodajalcu celoten ~as zaposlena
brez vmesnih prekinitev. Spodbudo bo
mogo~e izkoristiti za vse zaposlitve
sklenjene v tem obdobju in najve~ za 24
mesecev.

Ne glede na nepla~ilo prispevkov za
obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, obvezno zdravstveno
zavarovanje, zavarovanje za primer
brezposelnosti in zavarovanje za
star{evsko varstvo, je navedena oseba
upravi~ena do enakega obsega pravic iz
socialnih zavarovanj, kot ~e bi bili prispevki delodajalca pla~ani.
V skladu z 2. ~lenom ZIUPTD mora
izpolnjevati dolo~ene pogoje tudi delodajalec in sicer je do tega upravi~enja
upravi~en delodajalec, ki:
• zadnje tri mesece pred sklenitvijo
pogodbe o zaposlitvi z omenjeno
brezposelno osebo ni za~el postopka
odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali
odpovedal pogodbe o zaposlitvi
delavcem iz poslovnih razlogov,
• pred sklenitvijo te pogodbe o zaposlitvi ni imel blokiranega transakcijskega ra~una 30 ali ve~ zaporednih dni
in
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• je v zadnjih {estih mesecih pred sklenitvijo te pogodbe o zaposlitvi redno
izpla~eval pla~e in pla~eval obvezne
prispevke za socialno varnost zaposlenim.
Pri obravnavi pogoja po prvi alineji
prej{njega odstavka je potrebno opozoriti na dolo~be 89. ~lena Zakona o
delovnih razmerjih (ZDR-1), po katerih
se za poslovni razlog {teje prenehanje
potreb po opravljanju dolo~enega dela
pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi,
zaradi ekonomskih, organizacijskih,
tehnolo{kih, strukturnih ali podobnih
razlogov na strani delodajalca.
Velja opozoriti, da navedena spodbuda ni zdru`ljiva s spodbudo za zaposlovanje brezposelnih oseb:

• z bivali{~em v Pomurski regiji s strani delodajalca s sede`em v Pomurski
regiji v skladu z dolo~bami 5. ~lena
Zakona o razvojni podpori Pomurski
regiji
v
obdobju
2010–2017
(ZRPPR1015),
• starej{ih od 50 let na problemskih
obmo~jih z visoko brezposelnostjo iz
27. ~lena Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja
(ZSRR-2),
• za dobo dveh let po prvem odstavku
39. ~lena Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o urejanju trga
dela (ZUTD-A) ter
• v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih po 74. ~lenu Zakona o
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zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI).
Prav tako velja omeniti, da se v navedenem obdobju ne uporabljajo dolo~be
156. ~lena ZPIZ-2, ki so do sedaj
dolo~ale oprostitev pla~ila prispevkov
v prehodnem obdobju upokojevanja in
sicer za pla~ilo prispevkov delodajalcev v vi{ini 30 % za zavarovance v rednem delovnem razmerju, ki so dopolnili 60 let starosti in v vi{ini 50 % za
zavarovance, ki izpolnjujejo starostni
pogoj za pridobitev pravice do
pred~asne pokojnine v prehodnem
obdobju po drugem odstavku 29. ~lena
ZPIZ-2.
Avtorica: mag. Mojca Kun{ek

Za~asno ali ob~asno delo upokojenca v primerjavi z drugimi
oblikami dela in pravica do prejemanja polne pokojnine
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) je
vpeljal institut tako imenovanega
za~asnega ali ob~asnega dela, ki
omogo~a osebam s statusom upokojenca opravljanje dela na podlagi
pogodbe o opravljanju za~asnega ali
ob~asnega dela kot posebnega civilnopravnega pogodbenega razmerja
med delodajalcem in upravi~encem.
Ena izmed esencialnih razlik v primerjavi s klasi~nim delovnim razmerjem, ki ga sklene oseba, ki je `e pridobila status upokojenca, je v tem, da upravi~enec, ki opravlja delo na podlagi
pogodbe o opravljanju za~asnega ali
ob~asnega dela, obdr`i polno pokojnino, medtem ko mu v primeru zaposlitve mirujejo pravice upokojenca ali pa
se mu glede na delovni ~as (n.pr. reaktivacija za kraj{i delovni ~as) te pravice
zmanj{ajo. Upokojenec sicer prejema
polno pokojnino tudi v primeru, ko
delo opravlja preko avtorske ali podjemne pogodbe, vendar pri teh oblikah
civilnopravnega razmerja nastopijo
te`ave, kadar se izka`e, da ima delo, ki
ga upokojenec opravlja elemente delovnega razmerja. O slednjih govorimo,
kadar se delavec prostovoljno vklju~i v
organiziran delovni proces delodajalca
in v njem za pla~ilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod
nadzorom delodajalca. V kolikor se
izka`e, da delo preko podjemne ali
avtorske pogodbe vsebuje elemente
delovnega razmerja, se lahko v okviru
in{pekcijskega postopka delodajalcu
nalo`i, da z izvajalcem sklene delovno
razmerje za nedolo~en ~as.
Posledica tovrstne zakonodajne ureditve je nenaklonjenost sklepanju civil-

nopravnih pogodb z upokojenci. Zakon
o urejanju trga dela je zato kot kompromis med delovnim razmerjem in civilnopravnim razmerjem vpeljal institut
za~asnega ali ob~asnega dela upokojencev kot posebnega civilnopravnega
pogodbenega razmerja med delodajalcem in upravi~encem, ki ima lahko
tudi nekatere elemente delovnega razmerja kot jih dolo~a zakon, ki ureja
delovna razmerja. Mo`nost opravljanja
za~asnih in ob~asnih del tako predstavlja dobrodo{lo noviteto za upokojence
v primerih, ko pogodb civilnega prava
ni dopustno sklepati, ker delo za
naro~nika vsebuje elemente delovnega
razmerja in v primerih, ko upokojenci
`elijo ohraniti pravice iz naslova upokojitve, zlasti pravico do prejemanja
polne pokojnine. Pogodbo o za~asnem
ali ob~asnem delu upokojenca bi zato
lahko opredelili kot most ali vmesni
~len med civilnopravnimi pogodbami,
ki ne pomenijo zaposlitve in delovnega
razmerja ter med pogodbo o zaposlitvi,
s katero se vzpostavi delovno razmerje.
Ob zapisanem je treba opozoriti {e na
dolo~ene omejitve in obveznosti na
strani upokojenca in delodajalca, ki jih
nalaga sklenitev pogodbe o opravljanju
za~asnega ali ob~asnega dela upokojenca. Specifike predmetne pogodbe se
nana{ajo na obveznost upokojenca, da
v dogovoru z delodajalcem sklene
pogodbo o opravljanju za~asnega ali
ob~asnega dela, v kateri mora biti med
drugim navedeno tudi obdobje opravljanja dela in {tevilo ur, ki ne sme presegati 60 ur dela upokojenca v koledarskem mesecu, dolo~ena mora biti urna
postavka za opravljeno delo, ki ne sme

biti ni`ja od 4,20 EUR ter predviden
skupni znesek dohodka, ki ne sme presegati 6.300,00 EUR v koledarskem
letu. Delodajalec je dol`an upokojencu
najkasneje do 18. dne v naslednjem
mesecu izpla~ati dohodek ob upo{tevanju zakonsko dolo~ene vi{ine urne
postavke, zaradi izvr{evanja pogodbenih obveznosti in varovanja pravic
upokojencev pa mora voditi tudi dnevno evidenco prihoda in odhoda upravi~enca ter {tevila dejansko opravljenih
ur za~asnega ali ob~asnega dela.
Delodajalec je dol`an dajatev v vi{ini
25 % obra~unati na posebnem obra~unu in ga predlo`iti dav~nemu organu
ter pla~ati dajatev najpozneje na dan
izpla~ila dohodka iz za~asnega ali
ob~asnega dela.
Nadalje pa je delodajalec dol`an v
svoje breme obra~unati ter pla~ati tudi
prispevek za posebne primere zavarovanja po ZPIZ-2 in pav{alni prispevek
za zavarovanje za primer po{kodbe pri
delu in poklicne bolezni, v breme upokojenca pa prispevek za zdravstveno
zavarovanje po ZZVZZ. Pred nastopom dela je, v namene zavarovanja za
primer po{kodbe pri delu in poklicne
bolezni, potrebno predlo`iti pogodbo o
opravljanju za~asnega ali ob~asnega
dela Zavodu za zdravstveno zavarovanje, skupaj z izpolnjenim obrazcem
M12 za primer po{kodbe pri delu in
poklicne bolezni. Razen tega morata
delodajalec in upravi~enec tudi upo{tevati dolo~be delovnopravne zakonodaje, ki prepovedujejo diskriminacijo,
spolno in drugo nadlegovanje ter
trpin~enje na delovnem mestu, dolo~be, ki zahtevajo enako obravnavo glede
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na spol in dolo~be, ki urejajo delovni
~as, odmore, po~itke, od{kodninsko
odgovornost, ter pravila o varnosti in
zdravju pri delu.
Zakon za delodajalce dolo~a tudi
omejitve glede {tevila opravljenih ur
za~asnega ali ob~asnega dela glede na
{tevilo zaposlenih pri delodajalcu. Pri
delodajalcu, ki nima nobenega zaposlenega delavca, se lahko opravi najve~ 60
ur za~asnega ali ob~asnega dela, medtem ko se pri delodajalcu, ki zaposluje
ve~ kot 100 delavcev lahko opravi do
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1.050 ur za~asnega ali ob~asnega dela v
posameznem koledarskem mesecu. Pri
tem je potrebno opozoriti, da predmetna omejitev velja, kadar ima delodajalec sklenjene pogodbe o opravljanju
za~asnega ali ob~asnega dela z ve~ upokojenci, saj posamezen upravi~enec
lahko opravi maksimalno 60 ur dela v
koledarskem mesecu.
Kljub nekaterim omejitvam se v praksi za~asno ali ob~asno delo upokojencev izkazuje za u~inkovito, saj `e tako
ranljivi skupini upokojencev omogo~a

ponovno vpetost v delovno okolje ter
dodaten zaslu`ek, brez da bi tak{no
delo vplivalo na vi{ino pokojnine. Na
drugi strani pa delodajalcem predstavlja ni`ji stro{ek v primerjavi z zaposlitvijo, v primerjavi z drugimi oblikami dela na podlagi civilnopravnega razmerja pa varnost pred morebitnimi kaznimi in{pekcijskega organa zaradi
morebitnega obstoja elementov delovnega razmerja.
Pripravila: Polona Mileta, univ. dipl. prav.

Zakona o napotitvi delavcev na delo
Ministrstvo za delo, dru`ino, socialne
zadeve in enake mo`nosti je pripravilo
predlog Zakona o napotitvi delavcev
na delo. Predlog ureja izdajanje
obrazcev A1, zagotavlja za{~ito napotenih delavcev in prepre~uje nelojalno
konkurenco med delodajalci.
Predlog zakona na enem mestu ureja
vsa podro~ja povezana z napotitvami
delavcev na delo v okviru ~ezmejnega
izvajanja storitev. Poleg `e sedaj prenesene Direktive iz leta 1996 o napotitvi
delavcev na delo v slovenski pravni red
prena{a tudi t. i. izvedbeno direktivo iz
leta 2014 in ureja izvajanje uredb EU, ki
se nana{ajo na koordinacijo sistemov
socialne varnosti.
Predlog ureja tako pogoje napotitve
delavcev tujih delodajalcev na delo v
Sloveniji ter obveznosti tujih delodajalcev kot tudi pogoje napotitve delavcev
slovenskih delodajalcev na delo v tujino ter s tem povezane obveznosti slovenskih delodajalcev.
Posebna pozornost je namenjena ureditvi podro~ja izdaje obrazcev A1.
Obrazec A1 je evropsko potrdilo o
socialnem zavarovanju, ki dokazuje, da

je napoteni delavec vklju~en v socialna
zavarovanja. Trenutno se obrazci A1
izdajajo `e pod pogojem, da je delavec
30 dni vklju~en v obvezna socialna
zavarovanja. Zakon ta pogoj spreminja
v smislu zahteve, da gre pri tem
za vklju~itev za polni delovni ~as.
Dodatno pa z namenom prepre~evanja
zlorab zakon dolo~a pogoje, ki jih mora
za izdajo obrazca A1 izpolnjevati delodajalec. Do obrazcev A1 bodo po
novem predlogu upravi~eni delodajalci, ki poslujejo `e vsaj 3 mesece in
zaposlujejo najmanj 3 delavce za polni
delovni ~as, ne napotujejo hkrati ve~
kot 70-odstotkov svojih delavcev, niso
na seznamu nepredlagateljev obra~una
dav~nega odtegljaja za izpla~ilo pla~e
in nimajo neporavnanih dav~nih
obveznosti do dr`ave ter niso uvr{~eni
na seznam delodajalcev z negativnimi
referencami.
V dosedanji praksi opa`ajo, da je del
napotitev delavcev iz Slovenije v druge
dr`ave ~lanice EU posledica zlorabe
slovenske zakonodaje in zakonodaje
EU, ki ureja to podro~je, ter izrabe
zakonskih praznin, {e zlasti v primerih
t. i. slamnatih podjetij. To so podjetja,

ki v Sloveniji praviloma sploh ne opravljajo nobene dejavnosti in nimajo prometa ali pa opravljajo le nekatere upravljavske funkcije. V praksi se izka`e, da
izkori{~ajo polo`aj Slovenije kot ~lanice EU, da pod krinko prostega pretoka
opravljanja storitev, dr`avljanom tretjih
dr`av (najpogosteje dr`avljanom Bosne
in Hercegovine) omogo~ajo delo v
dr`avah ~lanicah EU (najpogosteje
Nem~iji) brez delovnega dovoljenja v
tej dr`avi, ki bi ga ti dr`avljani sicer
zelo te`ko pridobili.
Predlog zakona je usmerjen v prepre~evanje napotovanja s strani t.i.
slamnatih podjetij in podjetij katerih
izklju~ni namen je napotovanje in
prepu{~anje delavcev, saj se ka`e velika potreba po ureditvi tega podro~ja, na
kar opozarjajo sindikati in pristojni
organi drugih dr`av ~lanic EU. Zakon
vsebuje tudi dolo~be o sodelovanju
med dr`avami ~lanicami EU na
podro~ju napotenih delavcev ter v tem
kontekstu ureja tudi ~ezmejno izvr{evanje kazni, nalo`enih delodajalcem, ki
napotujejo delavce na delo v nasprotju
s predpisi.

Oprostitev pla~ila prispevkov za s. p. izklju~no ob prvem
vpisu v poslovni register
V primeru, da je zavezanec
najprej odprl, zaprl in nato ponovno
odprl s. p., ne glede na to, da od prvega vpisa {e nista pretekli dve leti, ob
drugem vpisu zanj delna oprostitev
pla~ila prispevkov za s. p. zanj ni ve~
mogo~a.
Delna oprostitev pla~ila prispevkov
do dve leti po prvem vpisu
Do oprostitve pla~ila prispevkov za s.
p. je upravi~en zavezanec, ki prvi~
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odpre s. p. in je na podlagi samozaposlitve vklju~en v socialna zavarovanja.
Pri tem je do navedene delne oprostitve
upravi~en dve leti od prvega vpis.
Oprostitve pla~ila prispevkov za s. p.
so opro{~ene zgolj tiste osebe, ki so
vklju~ene v pokojninsko in invalidsko
zavarovanje na podlagi opravljanja
samostojne dejavnosti, in sicer v prvih
dveh letih poslovanja po prvem vpisu v
register. O tem smo `e pisali v prispev-

ku Kdaj uveljavljanje delne oprostitve
pla~ila prispevkov.
Na Ministrstvu za delo, dru`ino,
socialne zadeve in enake mo`nosti
pojasnjujejo, da v primeru, da je oseba
iz registra izbrisala in zaprla dejavnost,
potem ob ponovnem odprtju dejavnosti
ne gre ve~ za prvi vpis v register .Kot
pojasnjujejo na ministrstvu je taka
oseba opravi~ena do oprostitve pla~ila
prispevkov za s. p. le za ~as, ko je prvi~
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odprla samostojno dejavnost pa do
prvega izbrisa iz registra.
Na Finan~ni upravi RS se strinjajo in
dodajajo: »Ob ponovnem odprtju s. p.
(~etudi v obdobju enega ali dveh let)
mu ta oprostitev pla~ila prispevkov za
s. p. ne pripada ve~, saj ne gre ve za
prvi ampak drugi vpis s. p.«
Delna oprostitev pla~ila prispevkov
za s. p. v primeru spremembe popoldanskega v polni s. p.
V primeru, da ima oseba odprt t. i.
popoldanski s. p. in je vklju~ena v
obvezno zavarovanje na podlagi pogodbe o zaposlitvi pri drugem delodajalcu,
ni upravi~ena do uveljavljanja oprostitve pla~ila prispevkov za s. p.
Kot pravijo na ministrstvu, pa se
mora taka oseba v primeru prenehanja
pogodbe o zaposlitvi na podlagi samozaposlitve vklju~iti v obvezno zavarovanje in pla~evati polne prispevke za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. S. p. lahko seveda tudi zapre.
Na ministrstvu pa opozarjajo tudi, da
lahko ta oseba uveljavlja olaj{avo
pla~ila prispevkov za preostali ~as, ~e
od prvega vpisa v register samostojnih
podjetnikov {e ni poteklo dve leti. To
pomeni, da lahko ta oseba uveljavlja
olaj{avo le za ~as, ki ji je ostal od prenehanja pogodbe o zaposlitvi in vklju-

~itve v obvezno zavarovanje na podlagi
15. ~lena zakona do poteka dveh let od
prvega vpisa samostojne dejavnosti.

Prakti~en primer
Luka je 1. januarja 2015 prvi~ odprl t.
i. popoldanski s. p. za izdelavo lesenih
spominkov. V obvezna socialna zavarovanja je bil vklju~en na podlagi pogodbe o zaposlitvi. 1. januarja 2016 se je
Luka odlo~il, da bo popoldanski s. p.
spremenil v polni s. p., saj mu je 31.
decembra potekla pogodba o zaposlitvi.
Luka se je v skladu s 15. ~lenom zakona vklju~il v obvezna socialna zavarovanja za polni zavarovalni ~as na podlagi samozaposlitve, kar pomeni, da bo
do nadaljnjega moral pla~evati polne
prispevke za vsa socialna zavarovanja.
A, ker je od ustanovitve popoldanskega s. p. `e minilo 12 mesecev, lahko
Luka uveljavlja delno oprostitev pla~ila
prispevkov le za preostalih 12 mesecev
do izteka dveh let od prvega vpisa
samostojne dejavnosti v poslovni register.
Oprostitev pla~ila prispevkov za s. p.
se ne ve`e na predhoden status
Na ministrstvu {e pojasnjujejo, da se
v skladu s 15. ~lenom ZPIZ-2 oprostitev
pla~ila prispevkov za s. p. ne ve`e na

ZAKONODAJA
katerikoli drugi status pred odprtjem
samostojne dejavnosti. Pomembno je
le, opozarjajo na ministrstvu, da oseba
prvi~ odpre samostojno dejavnost ter
da je na tej podlagi vklju~ena v obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
To pomeni, da v primeru, da je bil
zavezanec pred odprtjem samostojne
dejavnosti zaposlen v zavodu, dru{tvu
ali gospodarski dru`bi (ne glede na
lastni{tvo) in po odprtju s. p. tega dela
ne opravlja ve~, predhodne zaposlitve
ne vplivajo na delno oprostitev prispevkov za s. p.
Oprostitev pla~ila prispevkov za s. p.
za koga?
V skladu s 145. ~lenom Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) velja, da so samozaposleni v prvih 12 mesecih poslovanja po
prvem vpisu v poslovni register ali
drug ustrezen register oziroma evidenco, opro{~eni pla~ila prispevka zavarovanca in delodajalca v vi{ini 50 odstotkov zneska prispevka. V naslednjih 12
mesecih pa so samozaposleni opro{~eni pla~ila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v vi{ini 30 odstotkov zneska prispevka, obra~unanega
od osnove.
Avtor: Nina Petri~

Znesek minimalne pla~e v letu 2016
Minimalna pla~a za delo s polnim delovnim ~asom, opravljeno od 1. januarja 2016 dalje, je 790,73 evrov.

Izra~un zavarovalne osnove za prispevke za socialno
varnost za leto 2016 – samozaposlene osebe
Na~in izra~una zavarovalne osnove se
je z letom 2014 spremenil. Posledi~no
se tudi letos samozaposlene osebe
spra{ujejo kako pravilno izra~unati
zavarovalno osnovo za leto 2016. Ve~ o
izra~unu zavarovalne osnove za prispevke za socialno varnost za leto 2016
pojasnjujemo v nadaljevanju.

Izra~un zavarovalne osnove za leto
2016 za samozaposlene osebe
V skladu s 145. ~lenom ZPIZ-2 je zavarovalna osnova samozaposlene osebe za
leto 2016 enaka dobi~ku zavarovanca, ki
ga skladno z ZDoh-2 dose`e v letu 2015.
K dobi~ku se pri{teje znesek obra~unanih prispevkov v preteklem letu, nato pa

se dobi~ek zni`a za 25 %.

Pove~anje zavarovalne osnove

Najni`ja zavarovalna osnova za prispevke

Ne glede na izra~un, lahko zavarovanec (samozaposlena oseba) uveljavlja
pove~anje zavarovalne osnove (za leto
2016) v obra~unu prispevkov za socialno varnost. V tem primeru je zavarovanec dol`an obra~unavati prispevke od
vi{je zavarovalne osnove od trenutka
zvi{anja do trenutka izra~una nove
zavarovalne osnove za naslednje leto
(2017). To pomeni, da v primeru prostovoljnega povi{anja zavarovalne
osnove, le-te med letom ni ve~ mogo~e
zni`ati.

Najni`ja zavarovalna osnova za prispevke za samozaposlene osebe v letu
2016 je 56 % PP. Skladno s 410. ~lenom
ZPIZ-2 se v letu 2016 znesek dobi~ka
zni`a za 25%. ^e dobi~ek samozaposlene osebe ne prese`e 56 % PP, osnova za
prispevke za zdravstveno zavarovanje v
letu 2016 ne more biti ni`ja kot 56 % PP.

Najvi{ja osnova za prispevke
Najvi{ja osnova za prispevke zavarovancev zna{a: 3,5-kratnik PP (350%
PP/mesec).

Zni`anje zavarovalne osnove
V kolikor zavarovanec oceni, da zavarovalna osnova ne ustreza pri~akovane-
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ZAKONODAJA
mu dobi~ku v teko~em letu, lahko zavarovalno osnovo zni`a. Zni`anje je
mo`no za najve~ 20 %, pri tem pa znesek zni`ane zavarovalne osnove ne sme
biti ni`ji od minimalne zavarovalne
osnove. Zni`ana zavarovalna osnova
velja do dolo~itve nove zavarovalne
osnove za naslednje leto (2017).
V kolikor iz obra~una davka od
dohodka iz dejavnosti za leto 2016
izhaja, da je zavarovanec dosegel vi{ji
dobi~ek od pri~akovanega in tako
zni`anje zavarovalne osnove ni bilo

Informator Obmo~ne obrtno-podjetni{ke zbornice Maribor

upravi~eno, mora zavarovanec v letu
2017 pla~evati vi{je prispevke, in sicer
za 20 %. To pomeni, da tak{en zavarovanec za naslednje leto (2017) pla~uje
prispevke od zavarovalne osnove, ki se
izra~una na podlagi dobi~ka leto 2016
pove~ane za 20 %.

Zaklju~ek
Izhajajo~ iz zgoraj navedenega lahko
povzamemo, da se zavarovalna osnova
za obra~un in pla~ilo prispevkov samozaposlenih oseb za leto 2016 izra~una

podobno kot za leto 2015, le da je pri
minimalni zavarovalni osnovi potrebno
upo{tevati 56 % PP in je zni`anje
dobi~ka mo`no v vi{ini 25 % in ne v
vi{ini 28 %, kot je to veljalo za leto
2015. Zakon zavarovancem omogo~a
zni`anje ali povi{anje zavarovalne
osnove za obra~un prispevkov za
socialno varnost, vendar je v obeh primerih potrebno paziti na posledice v
primeru nerealnih pri~akovanj oziroma
ocen.
Avtorica: Natalija Kunstek, dav~na svetovalka

SEKCIJE

Tekstilci, usnjarji in vzdr`evalci tekstilij

Vabimo vas na dvodnevno strokovno
sre~anje Sekcije tekstilcev, Sekcije
predelovalcev ko` in Sekcije
vzdr`evalcev tekstilij pri Obrtno-podjetni{ki zbornici Slovenije, ki bo v petek
1. aprila in sobota 2. aprila 2016 v
Hotelu Breza, Terme Olimia,
Zdravili{ka cesta 24, Pod~etrtek.
Leto{nji program ponuja kar nekaj
zanimivih novosti in presene~enj!
Potekala bo predstavitev modnih trendov metra`nega blaga. Vsi ~lani sekciji,
ki se boste udele`ili strokovnega
sre~anja boste prejeli Zlato kartico
ugodnosti v trgovinah Svet metra`e s
katero boste dele`ni stalnega 20 %
popusta. Poleg zlate kartice pa boste vsi
~lani brezpla~no prejeli {e novo
Priporo~ilo o ozna~evanju tekstilnih
izdelkov. Predstavljena bo delavnica
Druga~en ni napa~en, kjer bodo pred-
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stavljeni karakterji osebnosti. Predstavljena bo problematika vzdr`evanja tekstilij, usnja in krzna. Predvidena je tudi
predavanje o tr`enju preko facebooka-a
. Drugi dan pa bo sledila okrogla miza o
informativnih cenah. Za vzdr`evalce pa
razprava o prihodnosti nege tekstilij in
uporaba sredstev za ~i{~enje in pranje.
Prijetno celodnevno dru`enje bomo
zaklju~ili z ve~erjo in plesom ob glasbi
v Klubu @afran. V soboto bomo strokovno sre~anje zaklju~ili s skupnim ogledom tekstilnega obrata, samostana,
~okoladnice in Jelenovega grebena.
Kotizacijo za organizacijo in izvedbo
strokovnega dela sre~anja za ~lane –
nosilce kartice Mozaik v celoti krije
strokovna sekcija tekstilcev in sekcija
predelovalcev ko` ter vzdr`evalcev tekstilij pri OZS. Za ne~lane je kotizacija
strokovnega seminarja 50,00 EUR, cena

vklju~uje
ddv, cena ve~erje za
udele`ence sre~anja pa je 20,00 EUR
(cena seminarja je brez ve~erje). V kolikor se bodo strokovnega seminarja
udele`ili zaposleni oziroma osebe iz
va{ega podjetja, ki je ~lan OZS je ravno
tako za njih strokovno predavanje brezpla~no. Ve~erjo pa je potrebno
dopla~ati (cena ve~erje 20,00 EUR).
Kosilo je za dopla~ilo in stane 12 EUR
v hotelu Breza za 01.04.2016. Vse
~lane vabimo, da preno~i{~a rezervirajo v Hotelu Breza ****, najkasneje do
25. marca 2016 preko telefonske {t. 03
829
7836
ali
preko
e-po{te:
booking@terme-olimia.com Storitev
no~itev z zajtrkom v enoposteljni standard sobi stane 59,00 EUR po osebi,
no~itev za dve osebi v dvoposteljni
standard sobi stane po osebi 49,00
EUR. Cena namestitve vklju~uje namestitev v dvoposteljnih sobah (TWC,
klima, tel, lcd sat TV, mini bar, internet) samopostre`ni zajtrk, uporaba
dvorane s tehniko, prost vstop v bazenski kompleks Termalija, parkiri{~e in
ddv. Dopla~ilo je potrebno za turisti~no
takso (obvezno) 1,25.EUR /osebo/dan
in v kolikor boste ostali na ve~erji je
cena ve~erje 20,00 EUR (samopostre`ni bife). Prijavo za strokovni del seminarja za sekcijo tekstilcev posredujte
Adrijani Poljan{ek, preko e- po{te:
Adrijana.Poljansek@ozs.si, za sekcijo
predelovalcev ko` in vzdr`evalcev tekstilij pa: Mateja.Loparnik@ozs.si. Dodatna pojasnila in informacije: Adrijana Poljan{ek 01/58 30 826, Sekcija
tekstilcev ali Mateja Loparnik U~akar,
01/ 58 30 801.

Informator Obmo~ne obrtno-podjetni{ke zbornice Maribor

SEKCIJE

Prijavnica za delno redno usposabljanje
voznikov potnikov ali/in blaga
✃

Kraj usposabljanja: OOZ Maribor, Titova c. 63 v Mariboru

Usposabljanje za leto 2016: nedelja, 3.4.2016 ob 7. uri
Usposabljanje za leto 2015: nedelja, 10.4.2016 ob 7. uri



DA



NE



DA



NE

(Ustrezno ozna~i)
Kandidat
Ime in priimek:
Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Dr`avljanstvo:

EM[O:
Naslov za prejem potrdila/spri~evala:
Kontaktna {tevilka:

Elektronska po{ta:
(za po{iljanje vabil na usposabljanje)

Voznik za kategorijo (obkro`ite): C - D

Veljavnost kode 95 v vozni{kem dovoljenju:

*Kopija vozni{kega dovoljenja: v kolikor se usposabljanja v sklopu zborni~nega sistema udele`ujete prvi~ ALI ste zamenjali vozni{ko (podalj{ali kodo 95) in je {e niste posredovali

Pla~nik (obkro`ite)



samopla~nik (fizi~na oseba)

podjetje:
dav~na {t. podjetja:

Izjava
Podpisani/a sogla{am, da se navedeni podatki na prijavnici uporabljajo za zahteve evidenc in registrov na podro~ju poklicnih kvalifikacij in zaposlovanja ter za obve{~anje o usposabljanjih (Zakon o varstvu osebnih podatkov: Uradni list RS, {t.
86/04).

Kraj, datum

Cena in prijava
Kotizacija za ~lane OZS in pri njih zaposlene voznike zna{a
35,00 EUR, za ostale pa 45,00 EUR po osebi (DDV je
vklju~en).

Podpis kandidata

da se pisno odjavite vsaj 5 dni pred izvedbo delavnice!
Kotizacijo povrnemo tudi v primeru, da razpisane u~ne
delavnice ne izvedemo, o ~emer vas bomo pravo~asno obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov,
kamor lahko sporo~imo morebitne spremembe oziroma
odpoved seminarja.

Znesek kotizacije naka`ite na TRR: 025280260623090 pri
NLB, namen SUBS, sklic: koda95-2016

Povra~ilo stro{kov

Prijavnico in dokazilo o pla~ilu kotizacije nam pred izobra`evanjem po{ljite:

Sklad za izobra`evanje Maribor svojim ~lanom povrne neto
stro{ke usposabljanja v skladu z veljavnim pravilnikom sklada. Dodatne informacije dobite na naslovu:

• po faksu: 02/30 00 491 ali
• po po{ti: Obmo~na obrtno-podjetni{ka zbornica Maribor,
Titova c. 63, 2000 Maribor ali
• na e-naslov: boris.licen@ozs.si

Splo{ni pogoji
U~na delavnica bo izvedena ob prijavi najmanj 45
udele`encev. Znesek vpla~ane kotizacije vrnemo v primeru,

Sklad za izobra`evanje Maribor
Titova cesta 63, 2000 Maribor
T: 02 66 28 002 in 041 654 153
E: sklad@siol.net
I: www.sidsp-mb.si

OOZ Maribor, Sekcija za promet
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RAZPISI

Informator Obmo~ne obrtno-podjetni{ke zbornice Maribor

Aktualni podjetni{ki razpisi
Najava razpisov
Drugi javni razpis za sofinanciranje manj{ih za~etnih
nalo`b
Izvajalec javnega razpisa bo Mariborska razvojna agencija
p.o., Pobre{ka c. 20, 2000 Maribor
Objavljeno bo: Uradnem listu R Slovenije, www.mra.si/
razpisi/

Odprti javni razpisi
Javni razpis P1 plus 2016 - Garancije Sklada za ban~ne kredite s subvencijo obrestne mere in Sprememba javnega razpisa P1 plus 2016 - Garancije Sklada za ban~ne kredite s subvencijo obrestne mere
Izvajalec javnega razpisa je Slovenski podjetni{ki sklad:
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi

P7 2016 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja
Izvajalec javnega razpisa je Slovenski podjetni{ki sklad:
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=36
Prvi javni razpis za podukrep 4.2- Podpora za nalo`be v
predelavo, tr`enje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za
leto 2016
Izvajalec javnega razpisa je Agencije Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj pode`elja (ARSKTRP), Dunajska
160, Ljubljana
Objavljeno: Uradni list RS, [t. 13, Datum: 19. 2. 2016,
Stran: 348; http:// www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/
javni_razpisi/

Prvi izziv 2015
Izvajalec javnega razpisa je Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/zaposlovanje/prvi-izziv-2015

Javni razpis za dodelitev {tipendij za deficitarne
poklice za {olsko leto 2016/2017 (210. javni razpis)
Dodatne informacije deficitarne@sklad-kadri.si, T: 01 434 10 83 in 01 434 10 81

[tipendije za deficitarne poklice so
namenjene dijakom, ki se izobra`ujejo
za poklice, za katere na trgu dela ni
dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Glavne spremembe, ki jih
prina{a razpis, so zo`eni nabor deficitarnih poklicev, pogoj, da je vlagatelj
vpisan v 1. letnik in razvr{~anje vlog
po uspehu. Vlogo je mo`no oddati od
15. 6. 2016 do 20. 9. 2016.
Polni naziv razpisa: Javni razpis za
dodelitev {tipendij za deficitarne poklice za {olsko leto 2016/2017 (210. javni
razpis)
Objava razpisa: 15. 2. 2016 na spletni
strani sklada in na portalu e-Uprava
Rok prijave: od 15. 6. 2016 do
vklju~no 20. 9. 2016. Vloge, oddane
pred za~etkom roka za prijavo, bodo
zavr`ene.
Vrednost razpisa: 1.200.000,00 EUR
Predmet razpisa: Predmet javnega
razpisa je {tipendiranje izobra`evanja
na ravneh izobra`evanja in podro~jih,
opredeljenih v Politiki {tipendiranja,
od {olskega leta 2016/2017 do
zaklju~ka izobra`evalnega programa.
Pogoji za pridobitev {tipendije: Vlagatelj mora biti vpisan v 1. letnik enega
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od izobra`evalnih programov srednjega
poklicnega izobra`evanje, ter izpolnjevati druge pogoje zapisane v to~ki 4.
tega razpisa.
Vi{ina {tipendije: Mese~no 100,00
EUR.
Dostopnost vloge: Vloga je od objave
razpisa dalje na voljo na spletni strani
sklada. Mogo~e jo je prevzeti tudi osebno na naslovu Javnega sklada
Republike Slovenije za razvoj kadrov in
{tipendije,
Dunajska
22,
1000
Ljubljana, vsak dan v poslovnem ~asu.

razpisa (tj. dodelitev 1000 {tipendij)
izbrani po naslednjih merilih:
vi{ja povpre~na ocena v zaklju~nem
razredu osnovne {ole,
vi{ja povpre~na ocena izbirnih predmetov v zaklju~nem razredu osnovne
{ole.
Leto{nji nabor deficitarnih poklicev:

Priloge k vlogi: Fotokopija spri~evala
{olskega leta 2015/2016.^e se vlagatelj
v {olskem letu 2015/2016 ni
izobra`eval, mora prilo`iti fotokopijo
spri~evala zadnjega predhodnega
{olskega leta, ki ga je opravljal.
Na~in oddaje vlog: Vloge se vlo`ijo
na naslov Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in {tipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 210. javni razpis« od 15. 6.
2016 do vklju~no 20. 9. 2016

• kamnosek/kamnosekinja,
• izdelovalec/izdelovalka kovinskih
konstrukcij,
• oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
• elektrikar/elektri~arka,
• avtokaroserist/avtokaroseristka,
• pek/pekarka,
• mesar/mesarka,
• mizar/mizarka,
• zidar/zidarka,
• klepar-krovec/kleparka-krovka,
• izvajalec/izvajalka suhomonta`ne
gradnje,
• slikopleskar-~rkoslikar/slikopleskarka-~rkoslikarka,
• pe~ar/pe~arka,
• gozdar/gozdarka in
• dimnikar/dimnikarka.

Izbirni postopek:
Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za
dosego zastavljenega cilja tega javnega

Javni razpis financirata Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada
in Ministrstvo za delo, dru`ino, socialne zadeve in enake mo`nosti.

Informator Obmo~ne obrtno-podjetni{ke zbornice Maribor

AKTUALNO

Podalj{an rok za poro~anje o {tipendistih za leto 2015/2016
Nov rok za oddajo podatkov o {tipendistih za aktualno {olsko oziroma {tudijsko leto je 31. 3. 2016.
Vsi {tipenditorji v Sloveniji morajo redno poro~ati o vseh podeljenih {tipendijah preko spletne aplikacije. Za dostop je
potreben ustrezen certifikat.
Poro~ati morajo podjetja, podjetniki, ob~ine, izobra`evalne ustanove, fundacije, dru{tva in vse druge pravne osebe, ki
imajo v {olskem oziroma {tudijskem letu 2015/2016 vsaj enega {tipendista.
Za dodatne informacije smo dosegljivi na e-naslovu porocanje[@]sklad-kadri.si.

Vabilo na kooperacijsko sre~anje
AgroB2B@NSFair, Novi Sad, Srbija

Gospodarska zbornica Srbije ter podjetni{ki inkubator v Novem Sadu v sodelovanju s Mariborsko razvojno agencijo / Enterprise Europe Network, Obmo~no Obrtno-Podjetni{ko zbornico
Maribor in [tajersko gospodarsko
zbornico organizira v okviru 83. Mednarodnega kmetijskega sejma na
sejmi{~u v Novem Sadu, dne 16. 5.
2016 mednarodno kooperacijsko sre~anje prehrambnega sektorja -

Cilji projekta
Matching Day je prilo`nost za
sre~anje med podjetniki, ki se osredoto~ajo na ustvarjanje novih poslovnih
in proizvodnih partnerstev, tako za tradicionalne dejavnosti, kot predvsem za
razvoj novih projektov.
Leto{nja izvedba, ki bo v soboto, 2.
aprila 2016, v prostorih Hotela La di

AgroB2B@NSFair.
Kooperacijsko sre~anje je namenjeno
podjetjem dejavnim na podro~jih:
• Proizvajalci in trgovci hrane in
pija~e
• Kmetijska mehanizacija in oprema
• Kemi~ni izdelki za kmetijstvo
• Embala`a
• Obnovljiva energija
• Proizvodnja in oprema za rastlinjake

Moret v Vidmu, `eli aktivno vklju~iti
veliko skupino vedno bolj usposobljenih in motiviranih podjetij iz italijanskega Severovzhoda ter sosednje
Avstrije in Slovenije.

Kako deluje?
MatchingDay predvideva serijo kratkih sre~anj “ena na ena” med podjetji

• Uporabna znanost in raziskave
• Inovativne tehnologije v kmetijstvu
Kooperacijsko sre~anje predstavlja
edinstveno prilo`nost podjetjem, obrtnikom in zainteresiranim posameznikom za navezovanje stikov in izmenjavo izku{enj s potencialnimi poslovnimi
partnerji. Program je sestavljen tako, da
omogo~a podjetjem na podlagi vnaprej
dogovorjenih sestankov individualne
sestanke s potencialnimi partnerji.
Udele`ba na dogodku je brezpla~na.
Rok za prijavo je 8. 5. 2015.
Dodatne informacije na spletni strani
http://agrob2b.talkb2b.net/
Mariborska razvojna agencija /
Enterprise Europe Network, Marko
Milenkovi~, tel.: 02/333-13-18, elektronski naslov:
marko.milenkovic@mra.si.
Ob zadostnem {tevilu prijav bomo
organizirali skupen prevoz.
Vljudno vabljeni!

sektorjev “dom”, kovinarstva in IKT, ki
bo potekala v naglem zaporedju v istem
paviljonu.
Posebna
pozornost
bo
letos
posve~ena dru`bam, ki se ukvarjajo z
oblikovanjem dizajnerskih izdelkov za
dom.
Sre~anja bodo organizirana na podlagi informacij in posebnih zahtev, ki
jih bodo predhodno nudila sodelujo~a
podjetja in bodo trajala po 15 minut
brez vmesnih prekinitev, da se vsakemu podjetju ~imve~ soo~enj.
Tudi premor za kosilo in morebitne
prekinitve med sestanki so prilo`nosti
za poglobitev stikov in ustvarjanje
novih poznanstev.

Informacijski pulti
Na razpolago bodo informacijski
pulti CONFARTIGIANATO Udine,
Slovenskega de`elnega gospodarskega
zdru`enja ter ostalih partnerjev dogodka, kjer boste lahko sre~ali strokovnja-
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AKTUALNO
ke na podro~ju inovacij in prenosa tehnologij, energetike, ban~ni{tva in
finan~nih storitev, zavarovalni{kih ter
drugih storitev za podjetja.

Delavnice
Da bi bil Matching Day {e bolj
u~inkovit, bo udele`encem namenjena
vrsta delavnic, med drugim tudi s
Stefanom Tealdijem, strokovnjakom za
komunikacije (v ponedeljek, 21.

Informator Obmo~ne obrtno-podjetni{ke zbornice Maribor

marca), ki bo predvajana po spletu, da
se vsem omogo~i dostop.

Prijava in stro{ki
Za udele`bo na Matching Day 2016 je
dovolj izpolniti vlogo na spletni strani
www.matchingday.it.
Za slovenska podjetja zna{a vpisnina 80 EUR + DDV.

Dodatne informacije
Dodatne informacije v slovenskem
jeziku lahko dobite pri Slovenskemu
de`elnemu gospodarskemu Zdru`enju
(info@sdgz.it - tel. +390406724812 +390406724828).

Sekcija za gostinstvo in turizem

Delavnica
»Izobra`evanje v Vili Podvin«
Spo{tovani ~lani sekcije za gostinstvo
in turizem.
Da obogatimo na{o leto{njo ponudbo
delavnic smo se v sodelovanju
z Vilo PODVIN odlo~ili, da organiziramo delavnico na temo nove slovenske kuhinje:

Program
• prihod, dobrodo{lica s kavico in
hi{nim pecivom
• predstavitev podjetja – vizije razvoja, na~ina dela, organizacije dela v
Vili
• kuhanje kosila s {tirimi hodi s
hi{nimi kuharji pod vodstvom
Uro{a [tefelina
• skupno kosilo (4 hodi) pripravlje-

nih jedi nove slovenske kuhinje
(osnove spajanja jedi z vini – 3
kozarci vina)

Cilji delavnice
Udele`enci bodo osvojili osnovna
znanja s podro~ja sestavljanja jedilnikov, spajanja jedi z vini, spoznali bodo
sodobne tehnike priprave jedi.
Seznanili se bodo z lokalnimi `ivili in
mo`nostmi njihove nadgradnje v kuhinji. Usposobili se bodo za pripravo zahtevnej{ih jedi s sodobnimi tehnikami.
Cena 109,00 EUR/oseba vklju~uje:
dobrodo{lico, predstavitev podjetja
(dolgoro~na vizija, ciji, koraki za doseganje ciljev), kuharsko delavnico, kosilo Nove slovenske kuhinje (4 hodi) z

ustreznimi vini (3 kozarci), vodo,
recepture z delavnice, DDV

Termin
torek, 22.3. ob 9.30 uri. Lokacija: Vila
Podvin
Sklad za izobra`evanje
Maribor
vra~a stro{ke delavnice po veljavnem
poslovniku po prejeti
vlogi za
povra~ilo (priloga kopija ra~una).
Pristopno izjavo za ~lanstvo (delavci in
obrtniki 7 EUR/oseba na mesec) in
vlogo za povra~ilo najdete na njihovi
spletni stani www.sidsp-mb.si
Peter Raj{ek l.r., predstavnik za izobra`evanje
Marjan Vidovi~ l.r., predsednik sekcije

✃

Prijavnica
torek 22.03. 2016, izobra`evanje v Vili Podvin
1.
2.
3.
4.

Datum:

@ig in podpis delodajalca:

Prijavnico po{ljite na OOZ Maribor, Titova c.63, 2000 Maribor, faks: 02 30 00 491, e-mail: leonida.polajnar@ozs.si ali
na Obmo~no obrtno-podjetni{ko zbornico Ru{e, Jamnikova ulica 2, 2342 Ru{e, faks: (02) 66 10 351, e-mail: tatjana.kocmut@ozs.si
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POSLOVANJE

SID podjetjem ponuja nova ugodna posojila
Slovenska izvozna in razvojna banka
SID s februarjem slovenskim podjetjem
ponuja pet novih oziroma spremenjenih
programov financiranja. Gre za posojila
z dalj{imi ro~nostmi in ni`jimi obrestnimi merami od tr`nih, kar pomeni, da
imajo status dr`avne pomo~i oziroma
pomo~i “de minimis”.
Programe sta SID banka in ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo razvila pri vzpostavitvi in delovanju posebnih posojilnih skladov za podjetja.
Namenjeni so pokrivanju tr`nih vrzeli
na podro~ju financiranja gospodarstva.
S pridobivanjem posojil imajo {e
vedno najve~je te`ave mala in srednje

velika podjetja, zato jim je banka namenila {tiri programe.
Iz posojilnega sklada za mala in srednja podjetja lahko tako pridobijo posojila v vrednosti od 30.000 do 10 milijonov
evrov za financiranje obratnega kapitala,
novih nalo`b in z njimi povezanega
zaposlovanja ter raziskav, razvoja in inovacij.
Peti program je namenjen podjetjem
vseh velikosti, in sicer za financiranje
tehnolo{ko-razvojnih projektov. Za te
projekte lahko podjetja pridobijo posojila v vrednosti od 200.000 do 18,75 milijona evrov.

SID banka s temi krediti zagotavlja
slovenskim podjetjem financiranje s primerljivimi pogoji, kot jih imajo konkuren~na podjetja v tujini, ter posledi~no
ohranjanje in pove~evanje njihove konkuren~nosti na mednarodnem trgu. S
tem banka prispeva k dolgoro~ni in stabilni gospodarski rasti ter spodbuja
kro`no gospodarstvo in trajnostni razvoj
Slovenije.
Vseh pet navedenih programov SID
banka izvaja neposredno, vloge za posojila pa morajo podjetja oddati prek spletnega obrazca, ki je dostopen na spletni
strani banke.

Slovensko podjetje je za dav~nega zavezanca iz Nem~ije
izdelalo in montiralo stopnice
^e so bile stopnice zmontirane v
Sloveniji, je kraj dobave Slovenija. V
tem primeru je torej do DDV
upravi~ena Slovenija, pri ~emer je
na~in pla~ila tega DDV odvisen od tega,
ali je nem{ki dav~ni zavezanec v
Sloveniji identificiran za namene DDV
ali ne. ^e je, potem je treba preveriti, ali
se monta`a zadevnih kovinskih stopnic
uvr{~a v {ifro F/gradbeni{tvo SKD (preverite pri Statisti~nem uradu RS). ^e
se, potem se uporabi obrnjena dav~na
obveznost po 76.a ~lenu ZDDV-1 in
DDV pla~a prejemnik teh dobav. V tem
primeru se na izdanem ra~unu poleg
ostalih obveznih elementov navede
klavzulo »obrnjena dav~na obveznost«.
^e nem{ki dav~ni zavezanec v
Sloveniji ni identificiran za namene
DDV, dobavitelj v vsakem primeru na

izdanem ra~unu obra~una slovenski
DDV.
^e so stopnice montirane v Nem~iji,
se pri dolo~anju kraja dobave upo{teva
posebno pravilo iz desetega odstavka
20. ~lena ZDDV-1. Slednje dolo~a, da
kadar blago, ki ga odpo{lje ali preva`a
dobavitelj, kupec ali tretja oseba, instalira ali montira dobavitelj ali druga
oseba za njegov ra~un, s poskusnim
zagonom ali brez njega, se za kraj dobave {teje kraj, kjer je blago instalirano ali
montirano. Gre za pravilo, ki je povzeto
po 36. ~lenu Direktive o DDV in velja v
vseh dr`avah ~lanicah enako. To posledi~no pomeni, da je v tem primeru do
DDV upravi~ena Nem~ija. Dobavitelj
mora torej preveriti, kak{ne so njegove
obveznosti v Nem~iji (ali se mora tam
identificirati za namene DDV ali pa

lahko v okviru administrativne poenostavitve svojo obveznost prenese na
svojega prejemnika). Na izdanem
ra~unu dav~ni zavezanec v nobenem
primeru slovenskega DDV ne obra~una,
v obeh primerih pa se transakcija
poro~a v polje 14 DDV-O obrazca. ^e je
prenos obveznosti na prejemnika skladno z lokalnimi DDV pravili mo`en, se
na izdanem ra~unu poleg ostalih
obveznih elementov navede tudi klavzulo »reverse charge«, poleg tega pa se
lahko (~eprav ni obvezno) navede {e,
da DDV ni obra~unan skladno z desetim odstavkom 20. ~lena ZDDV-1 oziroma prvim odstavkom 36. ~lena
Direktive o DDV. Tak{ne dobave se v
nobenem primeru ne poro~a v rekapitulacijsko poro~ilo.

1APROTEAM, konzorcij
Titova cesta 63, 2000 Maribor | E-po{ta: slo.1aproteam@gmail.com | Mobi: 040 55 67 11

I{~emo potencialne poslovne partnerje
za izvajanje vseh vrst strojnih instalacij v Avstriji
Povezava do spletne strani 1APROTEM: http:// http://etrznica.ooz-maribor.si/index.php/sl_si/e-trznica/9-gradbinci/23-?rootid=38
Povezava do spletne strani izvajalcev strojnih in{talacij:
http:// http://etrznica.ooz-maribor.si/index.php/sl_si/etrznica/17-instalaterji-energetiki?rootid=38

izdelke in storitve na podro~ju cele Slovenije, kakor tudi
preko meja v sosednjih dr`avah. Namen zdru`evanja je
skupni nastop pri ponujanju in pridobivanju del in s tem
potencialnim kupcem oziroma investitorjem ponuditi
izvedbo v kompletu. Pri tem je vsako podjetje samostojno,
dobavlja blago oz. izvaja dela, koordinacijo med posameznimi izvajalci, pa opravlja vodja projekta.

1A PROTEAM zdru`uje samostojne podjetnike in obrtnike
iz mesta Maribor in okolice, ki organizirano ponujajo svoje
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Za {e bolj u~inkovito sodelovanje delodajalcev
z zavodom za zaposlovanje
Ena od aktivnosti Zavoda RS za zaposlovanje v okviru leto{njega
Evropskega dneva za delodajalce bo
tudi dvanajst zajtrkov z delodajalci, ki
jih Zavod pripravlja v sodelovanju z
OZS in obrtno-podjetni{kim
zborni~nim sistemom. Eden bo na na{i
zbornici 7. aprila 2016.
Zavod RS za zaposlovanje bo letos,
podobno kot lani, organiziral Dan pri
mikro in malih delodajalcih. V okviru
tega na~rtuje obisk 300 mikro, malih in
srednje velikih delodajalcev ter organizacijo 12 zaposlitvenih sejmov, na katerih bo najmanj 70 delodajalcev iz dejavnosti gostinstva, turizma in logistike
izvedlo hitre zmenke z brezposelnimi
osebami. Na dogodku bo aktivno sodelovala tudi OZS z organizacijo poslov-

nih zajtrkov na dvanajstih OOZ, praviloma na obmo~ju vsake od obmo~nih
slu`b Zavoda po enega. Namen dogodka je poudariti pomembnost malih in
srednje velikih delodajalcev kot potencialnih zaposlovalcev, vzpostaviti
povezave in partnerstvo z delodajalci
in njihovimi zdru`enji ter zbornicami,
pridobiti informacije o prostih delovnih mestih z namenom izbolj{anja
posredovanja na prosta delovna mesta
in izbolj{ati u~inkovitost sodelovanja
med delodajalci in zavodom za zaposlovanje. Zavod na ta dan na~rtuje {e
ve~ drugih aktivnosti za promocijo
svojih storitev.
Evropski dan za delodajalce bodo
sicer v tednu med 4. in 8. aprilom pripravili v vseh dr`avah EU na pobudo
Evropske mre`e javnih zavodov za

zaposlovanje. Ta `eli z Evropskim dnevom za delodajalce pove~ati prepoznavnost evropske mre`e javnih zavodov za zaposlovanje kot strokovne
mre`e na podro~ju trga dela z zagotavljanjem svojih storitev po meri delodajalcev ter pospe{iti {e tesnej{e sodelovanje med delodajalci in javnimi
zavodi po Evropi in krepiti njihov
ugled.
Vse delodajalce, ki bi se `eleli
udele`iti poslovnega zajtrka s predstavniki zavoda za zaposlovanje, vabimo, da se obrnejo na OOZ Maribor ;
Titova c. 63; 2000 Maribor.

Kontakt
e-po{ta: vika.vodusek@ozs.si
tel.: 02 330 3 506.

Spo{tovani ~lani sekcije instalaterjev-energetikov!

Vabimo vas k sodelovanju in razstavljanju na sejmu
ENERGETIKA, ki bo potekal od 12. do 15. aprila 2016
na celjskem sejmi{~u
Vse zainteresirane, ki bi se radi predstavili v okviru sekcije na razstavnem
prostoru {t. 41 v hali K, prosimo, da to
sporo~ite sekretarki sekcije na elektronski naslov leonida.polajnar@ozs.si ali
na telefonu 02 330 35 10; GSM 051 662
119. Podali vam bomo podrobnej{e
informacije o pogojih sodelovanja.

Prosimo vas, da se ~im prej prijavite,
saj je razpolo`ljiv sekcijski razstavni
prostor omejen. Cena najema 1m2 za
~lane mariborske zbornice je 80 EUR za
~lane ostalih podravskih zbornic je
cena 120 EUR, za ne~lane oziroma
poslovne partnerje ~lanov pa je 200
EUR (cene ne vklju~ujejo DDV). Pro-

✃

Prijavnica za razstavljanje na sejmu ENERGETIKA
@elim najeti______________ m2
Podjetje/s.p.

Naslov podjetja/s.p:

Dav~na {tevilka
E-po{tni naslov:

Telefon/Mobi:

Ime in priimek odgovorne osebe prisotne na razstavnem prostoru:

Datum:
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simo vas, da svoj interes in `eleno kvadraturo posredujete v prilo`eni prijavnici. Kvadratura v za~etni prijavi ne
sme presegati 3m2. Rok prijave je
20.3.2016; oziroma do zapolnitve najetega prostora.

Podpis:

Informator Obmo~ne obrtno-podjetni{ke zbornice Maribor

SEJMI

Sekcija kovinarjev
Titova cesta 63, 2000 Maribor
Tel.: 02 3303 504, Mobi: 041 355 135 | E-po{ta: boris.licen@ozs.si, www.ooz-maribor.si

Prijava za razstavljanje
17. sejem TEROTECH – vzdr`evanje,
Celje, 12. -15. april 2016
Rok prijave: 16. marec 2016

✃

1. Podatki o razstavljavcu
Polni naziv
Ulica, hi{na {tevilka

Po{ta {tevilka in kraj

Telefon

Faks

Elektronska po{ta

Spletna stran

Kraj in enota banke

Transakcijski ra~un

Identifikacijska {tevilka DDV

Dav~ni zavezanec (obkro`ite)

DA

NE

Predsednik/ca (ime in priimek)
Kontaktna oseba (ime in priimek)
Elektronski naslov kontaktne osebe

Telefon kontaktne osebe

2. Va{a ponudba blaga in storitev na sejmu

3. Tehnolo{ke novosti, ki jih boste predstavili na sejmu

4. Naro~ilo razstavnega prostora (maksimalna kvadratura razstavnega prostora je 2 m²/razstavljavca)
Dvorana in {t. razstavnega prostora: D/24
Naro~amo ____ m² standardno opremljenega razstavnega prostora v dvorani.
Za namestitev lastnih eksponatov razstavljavec zagotovi lastno opremo.
Cena 1 m2 razstavnega prostora za ~lane OZS zna{a 100,00 EUR brez DDV.
Prijave bomo upo{tevali do zasedenosti skupnega razstavnega prostora (Ʃ = 15 m2), pri tem bomo upo{tevali datum
prispelih prijav.

Kraj in datum:

Podpis in `ig razstavljavca:

Izpolnjeno prijavnico po{ljite po faksu na {t.: 02 3000 491 ali v skenirani obliki po e-po{ti: boris.licen@ozs.si
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OBRTNO-PODJETNI[KA ZBORNICA SLOVENIJE
Celov{ka 71, p.p. 2350, 1000 Ljubljana

Predsedniki OOZ
Predsedniki sekcij pri OZS
Kolegij predsednika OZS
^lani UO OZS ^lani NO OZS
Odbor za gospodarstvo pri OZS
Kolegij direktorja OZS
Sekretarji OOZ
Sekretarji sekcij pri OZS
Svetovalci OZS

Informator Obmo~ne obrtno-podjetni{ke zbornice Maribor

Transakcijski ra~uni:
NLB d.d., Ljubljana 02013-0253606416
DBS d.d., Ljubljana 19100-0010141210
Telefon h.c.: +386 (0)1 58 30 500, faks: +386 (0)1 50 54 373,
e-po{ta: info@ozs.si, URL: http://www.ozs.si

[tevilka: 1423/2016-UP OZS
Datum: 22.2.201

Priprava Zahtev slovenske obrti in podjetni{tva 2016
Mikro, mala in srednje velika podjetja imajo v Sloveniji izjemno pomembno vlogo, saj predstavljajo okoli 99 odstotkov vseh
podjetij, zaposlujejo ve~ kot dve tretjini ljudi in ustvarijo ve~ kot 60 odstotkov dodane vrednosti. Prav tako imajo klju~no
vlogo pri gospodarski rasti in konkuren~nosti slovenskega in evropskega gospodarstva. Za doseganje vi{je gospodarske rasti
in ve~je konkuren~nosti pa potrebujejo podjetja spodbudnej{e poslovno okolje, za kar si v OZS prizadevamo `e vrsto let.
Vsako leto pripravimo predloge za izbolj{anje zakonodaje na vseh podro~jih, pomembnih za obrt in podjetni{tvo ter jih predstavimo Vladi RS na Forumu obrti in podjetni{tva. Leto{nje zahteve bomo Vladi RS in zainteresirani javnosti predstavili na
Forumu obrti in podjetni{tva, ki bo v okviru dvodnevnega dogodka »Dnevi slovenske obrti in podjetni{tva (DSO)« predvidoma v za~etku junija. O datumu in kraju dogodka vas bomo pravo~asno obvestili.
Kljub napovedim, da se nadaljuje postopno okrevanje gospodarske aktivnosti, slovensko gospodarstvo potrebuje strukturne
reforme, predvsem na podro~ju trga dela, davkov, zdravstva in poslovnega okolja (z ve~jim dostopom do financiranja, odpravo administrativnih ovir).
Ker Vlada RS do konca leta 2015 ni uspela realizirati zahtev, ki smo jih predlagali lani na Forumu obrti in podjetni{tva bodo
tudi Zahteve slovenske obrti in podjetni{tva 2016 usmerjene v predloge za izvedbo strukturnih reform, razbremenitev
stro{kov dela in ni`je obremenitve gospodarstva.
Zato vas vabimo, da predlagate take re{itve, ki bodo usmerjene v ponovni zagon gospodarstva. Va{e predloge in obrazlo`itve
za leto{nje Zahteve slovenske obrti in podjetni{tva posredujte najkasneje do petka, 25.3.2016 na e-naslov: zahteve@ozs.si ali
preko obrazca na spletni strani OZS.
Dodatne informacije v zvezi s pripravo Zahtev slovenske obrti in podjetni{tva 2016 dobite pri gospe mag. Maji Riga~, svetovalki za zastopanje gospodarskih interesov, na e-naslovu: maja.rigac@ozs.si ali na tel. {t. 01 58 30 807
S spo{tovanjem!

Danijel Lamperger
Direktor OZS

Branko Meh
Predsednik OZS

Identifikacijska {tevilka za DDV: SI62841220, dav~na {tevilka: 62841220, mati~na {tevilka: 5147409
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Vabilo na izhodno
delegacijo v
Szombathely –
Mad`arska
Mestna ob~ina Maribor skupaj z OOZ
Maribor, [GZ, Tovarno podjemov
in Poslovno cono Tezno organizira
izhodno delegacijo v Szombathely
Mad`arska dne 16.03.2016.
Gre za mesto podobne velikosti kot
Maribor, regijo, ki meji na Avstijo in
ima dobro razvito gospodarstvo (avtomobilska industrija, obdelava kovin,
kemi~na, lesna industrija pridelava
hrane in vina). V regiji so se stacionirala podjetja kot so: OPEL, Philips,
Simens, Matsushita, Linde, Packard
electronic, Falco limited... Mesti Maribor in Szombathely sta pobrateni mesti
kar omogo~a aktivnej{e povezovanje na
gospodarski ravni.
Vabimo vas da izkoristite prilo`nost
organizirane delegacije in vzpostavljanja novih poslovnih stikov. V regiji
odli~no govorijo angle{ki kot nem{ki
jezik, tako da sporazumevanje ne bo
oviralo procesa sodelovanja.

Program delegacije
Szombathely 16.03.2016
6:30

6:45
10:00

10:30
12:30
13:30

17:00

Zbor pred OOZ Maribor
(Obmo~no obrtna podjetni{ka
zbornica Maribor, Titova
cesta 63, 2000 Maribor)
Odhod
Sprejem na Gospodarski
zbornici Szombathely:
uvodni pozdravi obeh `upanov, predstavnika gospodarske zbornice Szombathely in
predstavnikov mariborskih
gospodarskih zdru`enj.
B2B sre~anja podjetij
kosilo
Obisk lokalnih podjetij (mo`nost obiska va{ih potencialnih partnerjev)
zaklju~ek in odhod v Maribor

Napro{amo vas za ~imprej{njo prijavo, saj je {tevilo prijav omejeno. Udele`ba je brezpla~na. Udele`ba je omejena po principu do zapolnitve prostih
mest.
Prijave z izpolnjenih prijavnim
listom, ki ga najdete na spletni strani
www.ooz-maribor.si po{ljete na:
simon.strancar@maribor.si

Vabimo vas na kooperacijsko
sre~anje MEET4BUSINESS, ki bo
potekalo 1. aprila 2016 v Gornji
Radgoni, v okviru 3.
Mednarodnega sejma trajnostnih
tehnologij in
zelenega `ivljenjskega sloga GREEN ter Pomladnega sejma
gradbeni{tva, energetike,
komunale in obrti.
Sre~anje organizira Mariborska
razvojna agencija, v sodelovanju z
Evropsko podjetni{ko mre`o EEN,
katere ~lanica je tudi OZS.
Kooperacijsko sre~anje predstavlja prilo`nost podjetjem, obrtnikom in zainteresiranim posamezni-

kom za navezovanje stikov in izmenjavo izku{enj s potencialnimi
doma~imi in tujimi poslovnimi
partnerji. Program je sestavljen
tako, da omogo~a podjetjem na
podlagi vnaprej izbranih sre~anj
individualne sestanke s potencialnimi partnerji.
Na sre~anje se prijavite preko
spletne povezave http://fluidsurveys.com/surveys/marko-w/matchmaking-event-meet4business-1april-2016/.
Udele`ba na kooperacijskem
sre~anju je za ~lane OZS brezpla~na. Rok za prijavo je 17. marec
2016!
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