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Letos bo Slovenski podjetniški sklad s 128 milijoni evrov
finančno podprl okoli 1200 podjetij. Bili smo prisotni na
otvoritevi novega proizvodno poslovnega objekta
družinskega podjetja Florjančič tisk v Poslovni coni Tezno.

Mestna občina Maribor je skupaj z OOZ Maribor, Štajersko gospodarsko zbornico,
Univerzo v Mariboru in Zavodom RS za zaposlovanje, Območno enoto Maribor,
27. januarja v dvorani Tabor v Mariboru organizirala prvi Karierni sejem str. 3-4

POSLOVNI DOGODKI

Slovensko – Ruski poslovni forum
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

Aprila je Maribor obiskala 55 članska političnogospodarsko-kulturna delegacija iz ruske
pokrajine Orel. V Sloveniji se je mudila na
uradnem obisku v okviru Dnevov pokrajine Orel,
ki jih je organiziralo Veleposlaništvo Ruske
federacije v Sloveniji v sodelovanju z javno
agencijo SPIRIT. V okviru obiska je bil 6. aprila v
Mariboru organiziran Slovensko – ruski poslovni
forum s ciljem navezovanja gospodarskih stikov
v regiji, ki je potekal na Univerzi v Mariboru.
Foruma se je udeležil tudi Aleš Pulko,
predsednik OOZ Maribor, ki je gostom predstavil
mariborsko obrtno zbornico ter številni obrtniki
in podjetniki, člani OOZ Maribor.

P

rvi del foruma so predstavljale uradne
predstavitve predstavnikov obeh regij.
Mestno občino Maribor je predstavil
Marko Kovačič, svetovalec župana mestne
občine Maribor, Aleš Pulko, predsednik
OOZ Maribor je predstavil mariborsko
obrtno zbornico, Mihael Leskovar, direktor
MRA, je predstavil Mariborsko razvojno
agencijo, Stane Klemenčič, direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor je predstavil ta zavod, Zavod za turizem MariborPohorje pa v.d. direktorja Simona Pinterič.
V nadaljevanju so predstavniki regije Orel
predstavili naložbene priložnosti v regiji
Orel, industrijski potencial regije in možne

smernice za vzajemno koristno sodelovanje. Predstavila so se še posamezna podjetja
iz ruske regije Orel: podjetje Pumos, ki išče
možnosti za sodelovanje na področju razvoja in izdelave inovativnih varčnih svetlobnih diod na osnovi tehnologije LED,
kmetijsko-industrijski kompleks regije
Orel, podjetje Adria LLC in možne smeri
za sodelovanje na področju usnjarske industrije ter javno podjetje Orelmaslo, s potencialom regije na področju predelave rastlinskih proizvodov.
Uradni predstavitvi predstavnikov obeh
regij v okviru Slovensko – ruskega poslovnega foruma so v drugem delu srečanja sle-

dili B2B sestanki med slovenskimi in ruskimi podjetniki. udeležilo se je 17 slovenskih in 8 ruskih podjetij iz pokrajine Orel.
Izvedenih je bilo 52 poslovnih sestankov.
Gospodarsko delegacijo iz pokrajine Orel
so s ciljem navezovanja gospodarskih stikov
v regij zastopala podjetja s področja kmetijske in tekstilne industrije, računalniškega
programiranja, gostinske dejavnosti, elektro in elektrotehnične industrije.
Uradni obisk v Mariboru se je zaključil s
kulturno prireditvijo v Minoritski cerkvi,
kjer sta za kulturni program poskrbela koncertni zbor Carmina Slovenica in Komorni
zbor guvernerja “LIK” iz mesta Orel.

 Aleš Pulko, predsednik OOZ Maribor je predstavil mariborsko obrtno zbornico

 N.S. Filatov, namestnik predsednika vlade regije Orel, je predstavil naložbene priložnosti v regiji Orel
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 Na B2B srečanju je bilo izvedenih 52 poslovnih sestankov med slovenskimi in ruskimi podjetniki .
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Redna 5. skupščina mariborske zbornice
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

Člani skupščine OOZ Maribor so na 5. redni seji, ki je bila 30. marca v Izobraževalni dvorani Doma
obrtnikov v Mariboru, sprejeli finančno poročilo o poslovanju OOZ Maribor v letu 2016 in finančni
plan za leto 2017 ter poročilo o delu OOZ Maribor za leto 2016 in predlog programa dela za leto 2017.
Glede na pobudo Odbora za gospodarstvo OZS pa so soglasno sprejeli, da naj ostane zbornične
članarine v enaki višini kot do sedaj.

U

vodoma je člane zbornice pozdravil
Aleš Pulko, predsednik OOZ Maribor in po izvolitvi organov skupščine, za
delovno predsedstvo so bili soglasno potrjeni Dušan Fidler za predsednika, Suzana
Pivec in Janez Helbl za člana, ter po potrditvi zapisnika s prejšnje seje, predstavil finančno poročilo o poslovanju OOZ Maribor v letu 2016. Kljub zaostrenim pogojem
poslovanja naložbe na zbornici ne izgubljajo vrednosti in beležijo konstanten prirast. Nekoliko manjši so prihodki od članarine, saj je kar nekaj poslovnih subjektov
zaradi gospodarske krize zaprlo poslovalnice, se pa zbornica ponaša s konstantnim
porastom števila novih članov, v tem obdobju so v članske vrste pridobili 90 novih
članov. Vse ostale postavke v finančnem
poročilu o poslovanju za leto 2016 so v

mejah planiranega, konstantni so prihodki
iz najemnin, saj so v najem oddani vsi v ta
namen razpoložljivi prostori v Domu
Obrtnikov. Prav tako pa je mariborska
zbornica zelo uspešna pri pridobivanju in
delu na projektih, kar predstavlja konstanten priliv evropskih sredstev za zbornico.
Člani skupščine so potrdili finančno poročilo za lani in finančni plan za leto 2017.
Poročilo o delu OOZ Maribor in program dela za leto 2017 je predstavila direktorica OOZ Maribor Leonida Polajnar. Izpostavila je pomembnejše dogodke iz leta
2016, med njimi udeležbo zbornice na večjih dogodkih na področju internacionalizacije, sodelovanje pri gospodarskih delegacijah, poslovnih forumih, na sejmih.
Zbornica pa je bila aktivna tudi na področju humanitarne pomoči. Organizira-

nih je nekaj družabnih prireditev, športnih
ter, izobraževalnih dogodkov. Uspešno pa
je bila tudi pri poslovnem sodelovanju z
drugimi inštitucijami, še zlasti dobro je povezovanje z lokalno skupnostjo. V okviru
OOZ Maribor deluje trenutno 15 sekcij,
združevanje sekcij je nujno zaradi večje preglednosti in učinkovitosti njihovega dela.
Med posebnimi dogodki v letu 2017 bo
praznovanje 70 letnice dela Pevskega zbora
Obrtnik Maribor, pa vseslovensko srečanje
kovačev, ki ga prireja OOZ Maribor v sodelovanju z OZS in dogodka pod pokroviteljstvom Mestne občine Maribor in sicer
Karierni sejem in prireditev Tradicija obrti
in podjetništvo Maribora. Sicer pa je največ
poudarka v planu dela zbornice za letos na
področju izobraževanja, internacionalizacije in pri nudenju pomoči podjetjem pri
čezmejnem opravljanju storitev, predvsem
v Avstriji.
Ob zaključku je še sledila razprava o pobudi Odbora za gospodarstvo pri OZS
glede dviga višine zbornične članarine. Z
obrazložitvijo, da je zbornična članarina
nespremenjena skozi celotni čas prostovoljnega članstva, hkrati pa je bila ob prehodu
na prostovoljno članstvo še dodatno znižana. Po tej pobudi bi fizične osebe, samostojni podjetniki in gospodarske družbe, v
katerih je edini lastnik, družbenik, ki je zaposlen in opravlja dejavnost, plačevali 20
evrov mesečno, člani, ki zaposlujejo delavce
pa 30 evrov mesečno. Po takšni korekciji bi
glede na delitveno razmerje med OOZ in
OZS takšen dvig članarine za posamezno
OOZ pomenil za 10 odstotkov več prihodkov od članarine. Člani skupščine OOZ
Maribor so bili soglasno proti, saj časi in
razmere za poslovanje še vedno niso dobri
in ker bi bilo to ob dvigu števila novih članov na OOZ Maribor nestimulativno. O
predlogu bo na svoji naslednji redni seji
odločala skupščina OZS, ki določa višino
članarine za vsako koledarsko leto posebej.

Sejem poklicev in izobraževanja –
kažipot mladim za poklicno usmeritev
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

Mestna občina Maribor je skupaj z OOZ Maribor, Štajersko gospodarsko
zbornico, Univerzo v Mariboru in Zavodom RS za zaposlovanje, Območno
enoto Maribor, 27. januarja v dvorani Tabor v Mariboru organizirala prvi
Karierni sejem, sejem poklicev in izobraževanja, ki je bil zelo dobro
pripravljen in odlično izveden. Okrog 3000 osnovnošolcem in dijakom so
bile predstavljene možnosti izbire nadaljnjega izobraževanja, karierne poti
in potencialni delodajalci.

K

arierni sejem, sejem poklicev in izobraževanja v Mariboru je
na enem mestu ponudil pregled izobraževalnih programov, ki
jih v Mariboru, Rušah in Slovenski Bistrici nudijo srednje šole ter
Št. 3–4 2017

 Ogled stojnic na kariernem sejmu
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 Andrej Fištravec in Aleš Pulko

 Prireditev je povezovala Polona Požgan

 Predstavite podjetja Proslik

 in sekcije SIEM

Univerza v Mariboru. Na sejmu so se jim
pridružila še podjetja, ki vidijo v mladih zaposlitveni potencial in Zavod za zaposlovanje, Območna enota Maribor. Na stojnicah
se je predstavilo več kot 51 podjetij in šol,
tako so imeli mladi obiskovalci, njihovi
starši ter šolski svetovalci so imeli tako
prvič možnost v Mariboru na enem mestu
dobiti vse informacije o posameznih izobraževalnih programih na srednjih splošnih in strokovnih šolah v Mariboru, s poudarkom na tehniških poklicih, ki jih gospodarstvo v podravski regiji najbolj potrebuje. V živo so lahko spoznali posamezne
poklice, se seznanili s potencialnimi delodajalci iz gospodarstva, možnostmi opravljanja prakse, prve zaposlitve in štipendi-

ranja. Dijaki srednjih šol pa so lahko spoznali posamezne študijske programe fakultet Univerze v Mariboru, ki je sodelovala
na sejmu. Na otvoritvi sejma je Aleš
Pulko, predsednik OOZ Maribor v svojem nagovoru izpostavil, da je vloga organizatorjev kariernih sejmov uspešno opravljena, ko se najdeta najboljši delodajalec
in najbolj ustrezen kandidat za to delovno
mesto. Župan Mestne občine Maribor Andrej Fištravec pa, da naša prihodnost temelji na naših otrocih, ki pa za svojo usmeritev v zanje v prav izbrano šolo potrebujejo
dobre informacije in napotke. Spodbujanje
gospodarskega razvoja v Mariboru se navezuje tudi na kvalitetno usposobljen in motiviran kader.

Prejeto sporočilo učitelja
- spremljevalca učencev
Danes sem se z mojimi učenci udeležil kariernega sejma
v dvorani Tabor. Menim, da so se razstavljavci zelo potrudili, da bi našim otrokom, ki se odločajo za svojo bodočo
poklicno pot, ponudili čim več verodostojnih informacij.
Osebno sem spremljal odzivnost učencev pri posameznih
predstavitvah. Ugotavljam, da so te spremljali z zanimanjem, kar je potrdila tudi anketa, ki sem jo izvedel z učenci
po prihodu v šolo. Zelo dobro ocenjujem povezavo med
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Sejem je bil zasnovan v kombinaciji
predstavitve posamezne srednje šole skupaj
s podjetjem, ki zaposluje kader s tega izobrazbenega profila. Iz OOZ Maribor se je
na sejmu predstavilo 10 sekcij in 20 obrtnikov in potencialnih delodajalcev, ki so osnovnošolcem in dijakom predstavili svoje
delo in poklice ter zaposlitvene možnosti.
Karierni sejem – sejem poklicev in izobraževanja v Mariboru naj bi postal
stalna prireditev, pomembna za mlade,
šole, zbornico in za gospodarstvo ter naj
bi prispeval tudi k večji motivaciji mladih
pri izbiri za tehnične poklice, ki jih gospodarstvo nujno potrebuje in ki omogočajo
hitrejšo zaposlitev.

šolskimi centri in bodočimi delodajalci, ki se lahko skupaj
predstavljajo na takšnem sejmu. Tako sem svojim učencem tudi predstavil namen tega sejma. Tako bom ta
sejem predstavil tudi na učiteljski konferenci v tem mesecu. Ker je bila Obrtno-podjetniška zbornica Maribor ena
od organizatorjev, vam želim izreči pohvalo za vaš del organizacije. Ker se skupaj z nami trudite našim učencem
omogočiti kvalitetno znanje in zaposlitvene možnosti,
bomo veseli podobnih aktivnosti tudi v prihodnje.
Žarko Jan, učitelj
Osnovna šola bratov Polančič Maribor
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Obisk delegacije podjetnikov iz BIH
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

Delegacija podjetnikov in obrtnikov iz BIH je v sklopu tridnevnega obiska Slovenije obiskala tudi OOZ
Maribor. Delegacijo pod vodstvom Ismarja Alagića iz Agencije za razvoj občine Tešanj so 16. marca na
sedežu OOZ Maribor sprejeli podpredsednik OOZ Maribor Dušan Fidler, direktorica OOZ Maribor
Leonida Polajnar ter obrtniki in podjetniki te zbornice.

 Podjetniki iz BiH na OOZ Maribor

V

imenu zbornice je goste najprej pozdravil podpredsednik OOZ Maribor Dušan Fidler in poudaril, da je to obisk
prve delegacije podjetnikov iz BiH na obisku pri OOZ Maribor ter da so veseli stikov
in povezovanja z obrtniki in podjetnike iz te
bivše jugoslovanske republike, saj je internacionalizacija ena od prioritetnih nalog
mariborske obrtne zbornice. V nadaljevanju
je direktorica OOZ Maribor Leonida Polajnar predstavila mariborsko zbornico. Direktor Agencije za razvoj občine Tešanj in
vodja delegacije je nato predstavil njihovo
agencijo in specifičnosti območja, ki ga pokrivajo. Znani so po predelavi mesa, tekstilni in obutveni industriji, opremi za vojsko, pekarstvu.. V nadaljevanju so svoja
podjetja predstavili predstavniki podjetij s
področja pekarstva, kovinske predelave,
vzreje perutninskega mesa in izdelave orodij.
Dogovorili so se še za krepitev stikov in
obisk mariborskih obrtnikov v BIH.

Aktualna vprašanja glede opravljanja storitev v Avstriji
OOZ Maribor je v sodelovanju z odvetniško pisarno Grilc Vouk Škof iz Celovca 1. februarja izvedla
seminar na temo aktualnih vprašanj delovanja slovenskih podjetnikov in obrtnikov v Avstriji.
Seminar, ki je zapolnil izobraževalno dvorano Doma obrtnikov v Mariboru, je izvedla Maria Škof iz
omenjene odvetniške pisarne, ki že nekaj mesecev spremlja to problematiko in ki je v imenu preko
sto slovenskih obrtnikov in podjetnikov že vložila tožbo na evropsko sodišče zaradi diskriminatorne
politike, saj je zakon v neskladju z evropsko zakonodajo in s prostim pretokom delovne sile v EU.

Z

januarjem 2017 je začel v Avstriji veljati novi Zakon o preprečevanju socialnega in plačilnega dumpinga. Posvet je
bil zato namenjen predstavitvi novosti, ki

 Seminar je izvedla Maria Škof
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jih je prinesel ta zakon in možnim rešitvam
težav, s katerimi se trenutno srečujejo podjetja. Podrobneje je predstavila priglasitev
dejavnosti, vse v zvezi z napotitvami delav-

cev, kar velja tako za napotitve, kot za čezmejno posojanje delovne sile, pri čemer so
izjeme le za dejavnosti za kratek čas in v
malem obsegu kot so to na primer poslovni
sestanki brez dodatnih storitev. Seminar je
nadalje zajemal predstavitve novosti glede
napotenih delavcev, o globah glede priglasitve in pri kontroli ter o ostalih sankcijah,
kot so lahko prepoved opravljanja storitev
v Avstriji od enega do pet let, podizvajalcih,
skladu BUAK, predvsem pa kaj narediti, če
pri kontroli ni bilo vse v redu, o postopkih

 Za seminar je bil velik interes
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in izposlovanju nižje kazni, zagovoru, kazenski odločbi, pritožbi in komulaciji postopkov. Novosti v zakonu so predvsem za
avtoprevoznike, ki jih v Avstriji obravnavajo enako kot napotene delavce, ki delajo
daljši čas čez mejo.

Vljudno vabljeni, da nas obiščete
in se registrirate na naši spletni
strani:
www.ooz-maribor.si

Marca v avstrijski Radgoni
strokovni posvet
V avstrijski Radgoni pa je 23. marca potekal 2. strokovni posvet glede reševanja aktualnih vprašanj delovanja slovenskih podjetnikov v Avstriji, ki so ga organizirali Avstrijsko-slovenska trgovinska zbornica, Slovenka gospodarska zveza in Odvetniška
hiša Grilc Vouk Škof. Novost v okviru posveta je bila predstavitev davčnih vidikov
čezmejnega delovanja in dokumentacije v
zvezi s plačami. Prvič je bila predstavljena

ureditev napotitev delavcev v Sloveniji z
zadnjimi spremembami, ki ga je izvedla
Urška Rafolt, strokovna sodelavka iz OOZ
Maribor. Zakon o spremembah pri napotitvi delavcev v tujino v Republiki Sloveniji
določa pogoje za pravne in fizične osebe s
sedežem v RS, ki začasno izvajajo storitev
v drugi državi članici EU ter pogoje za pravne in fizične osebe s sedežem v drugi
državi članici EU, ki začasno izvajajo storitev v RS. Zakon je bil sprejet marca, v veljavo pa stopi z januarjem 2018.

Lepota in stil
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

Odbor kozmetičark pri OOZ Maribor je 23. marca pripravil poseben dogodek Lepota in stil v Hotelu
Habakuk pod Pohorjem. Uvodoma sta zbrane pozdravili Leonida Polajnar, direktorica OOZ Maribor in
Andrea Lobenwein, predsednica Odbora kozmetikov pri OOZ Maribor.

D

ogodek je bil razdeljen v tri sklope: v sklop o kozmetiki, o
pričeskah in stilu ter o zunanjem videzu, bontonu in javnem
nastopanju. V odmorih med sklopi so nastopili plesalci plesne šole
Sebastian, v predprostoru pa so se predstavili sponzorji dogodka.
Poskrbljeno je bilo tudi za osvežitev ter za kulinarično razvajanje
in penino ob zaključnem druženju.
S strokovno vsebino o negi kože in negi telesa so se predstavile
članice Odbora kozmetičark. V drugem sklopu, posvečenem pričeskam in stilu, sta modna frizerja Smiljan Škarica in Meggy Vidovič prikazala, kako si na hiter in enostaven način spnemo lase.
Alenka Šurlan, direktorica blagovne znamke Luna Slovenija in
Janja Krajnc, svetovalka za osebni stil sta predstavili različne tipe
ženske postave in kakšen slog izbrati. Sledila je modna revija v sodelovanju z modno stilistko Ano Žvorc, oblačili blagovne znamke
Luna in pričeskami frizerstva Škarica. Večer je zaključil Saša Županek z nastopom o zunanjem videzu, bontonu in javnem nastopanju. V svojem nastopu je s poučnimi in resnimi temami na svoj
neposreden in zabaven način s številnimi primeri iz vsakdanjega
življenja spravil v smeh prav vse in poskrbel za sproščen zaključek
te odlično izvedene in obiskane prireditve.
Za presenečenje za vse prisotne so poskrbeli sponzorji: Kozmetika Afrodita, Wella Professionals in podjetje Orbico, Keune Haircosmetics in podjetje Keune Adria, ter etre belle kozmetika. Posebna zahvala vsem navedenim sponzorjem in trgovini Luna,
modni koreografinji in stilistki Ani Žvorc, ter plesni šoli Sebastian.
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Dan odprtih vrat SPS in otvoritev novega objekta Florjančič tisk
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

Letos bo Slovenski podjetniški sklad s 128 milijoni evrov finančno podprl okoli 1200 podjetij, je
poudarila Maja Tomanič Vidovič, direktorica sklada na prireditvi ob Dnevu odprtih vrat SPS s
predstavitvijo finančnih vzpodbud v letu 2017, ki je bila 24. marca v Poslovni coni Tezno v Mariboru.
Razpisi SPS v letu 2017 naj bi vzpodbudili vsaj 200 mio evrov novih investicij, ki bodo zagotovile
okrog 2300 novih delovnih mest. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je
delo sklada ocenil za učinkovito in poudaril, da zapolnjuje vrzel pri financiranju podjetij, ker banke še
vedno ne sledijo finančnim potrebam podjetij. Dogodku je sledila otvoritev novega proizvodno
poslovnega objekta družinskega podjetja Florjančič tisk v Poslovni coni Tezno. Dneva odprtih vrat SPS
in otvoritve se je udeležila tudi direktorica OOZ Maribor Leonida Polajnar.

K

ot je v uvodu dogodka povedala direktorica sklada Maja Tomanič Vidovič,
bo ta v letu 2017 podjetjem preko novih
razpisov ponudil okrog 116 mio evrov finančnih vzpodbud. K temu pa je treba pri-

šteti še sredstva javnega razpisa iz decembra
2016 v skupni višini 12 mio evrov. Največji
delež finančne podpore (okrog 92 milijonov evrov) v letu 2017 predstavljajo garancije za zavarovanje bančnih kreditov. Druga

skupina spodbud sklada so mikrokrediti za
hitrejše in enostavnejše financiranje tekočega poslovanja mikro in malih podjetij. Iz
letošnje kvote je sklad odobril že 5 mio
evrov mikrokreditov, 10,1 mio evrov razpisanih mikrokreditov pa je na razpolago
še iz decembra 2016 podjetjem iz problemskih območij to so: Maribor z okolico, Pomurje, Pokolpje, Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Posebna skupina spodbud bo tudi
letos za zagonska in mlada podjetja in zagonska podjetja, ki so locirana v naštetih
problemskih območjih. SPS je v obdobju
2007 do 2016 finančno podprl skoraj 600
podjetij, v katere je vložil okoli 930 milijonov evrov ugodnih finančnih vzpodbud, s
katerimi se je izvedlo za več kot 1850 mio
evrov investicij in ustvarilo okoli 9100
novih delovnih mest.
Na dogodku sklada je zbrane pozdravil
tudi župan mestne občine Maribor Andrej
Fištravec, Gorazd Bende, direktor Poslovne
cone Tezno pa je predstavil cono, v kateri
deluje 200 poslovnih subjektov s 3500 zaposlenimi. Slovenski podjetniški sklad je finančno podprl že 21 podjetij iz Poslovne
cone Tezno, med njimi tudi izgradnjo nove
proizvodno poslovne stavbe družinskega
podjetja Florjančič tisk, katere svečana otvoritev je sledila dogodku ob Dnevu odprtih vrat Slovenskega podjetniškega sklada.

 Dan odprtih vrat SPS je bil v Poslovni coni Tezno
 Župan mestne občine Maribor Andrej Fištravec je nagovoril zbrane

 Družina Florjančič z minstrom Počivalškom in županom Fištravcem

 Ogled novih proizvodni prostorov tiskarne Florjančič

Št. 3–4 2017
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SEJMI / IZOBRAŽEVANJE

OOZ Maribor na Mednarodnem industrijskem sejmu
Sekcija kovinarjev pri OOZ Maribor se je uspešno predstavila na Industrijskem sejmu – FORMA TOOL orodjarstvo in strojegradnja, ki je bil od 4. do 7. aprila 2017 v Celju.
Na dan otvoritve nas je obiskalo vodstvo Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije. V času sejma smo imeli več poslovnih srečanj.
V okviru spremljajočih strokovnih prireditev smo pripravili Izobraževalni dan OOZ Maribor na temo:

• Opravljanje čezmejnih storitev v Avstriji – Prijava, novosti in
pasti za slovenska podjetja;
• Prenos lastništva podjetij – Pomembna vprašanja pri prenosu in
prodaji podjetja ali obrti (projekt C- TEMAlp;
• Delavnica: S pozitivno poslovno klimo do uspeha.

Srednja šola za oblikovanje Maribor
že drugič organizira dogodek,
poimenovan Festival oblikovanja
Na šoli od 8. 5. 2017 do 11. 5. 2017
Pripravljajo bogat program in k sodelovanju vabijo sekciji frizerjev in
tekstilcev. Prav vse pa prisrčno vabijo, da se udeležijo dogodkov, ki se bodo
zvrstili na Festivalu oblikovanja.
Program Festivala oblikovanja:
Ponedeljek, 8. 5. 2017 – Dan oblikovalcev, otvoritev FOMB-a in razstav
Torek, 9. 5. 2017 - Dan frizerjev
Sreda, 10. 5. 2017 - Dan medijcev
Četrtek, 11. 5. 2017 – Zaključna prireditev
Informacije in spremembe programa bodo sproti objavljene na spletni strani
http://www.ssom.si/
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NAŠPOROČEVALEC

SEKCIJE

Vabimo Vas na
2. srečanje kovačev Slovenije
27. maja 2017 od 10. do 17. ure v Izobraževalnem centru Pekre
(bivši Obrambni dom Pekre), Bezjakova ulica 151, 2341 Pekre.
OOZ Maribor pripravlja v sodelovanju z OZS drugo vseslovensko srečanje kovačev, okrepljeno z
mednarodno udeležbo. Po izjemno uspelem prvem srečanju, ki je bilo maja 2016 na Jezerskem, je
bila sprejeta odločitev, da bo naslednje srečanje v Pekrah pri Mariboru. Pri organizaciji in izvedbi tega
za slovensko kovaštvo in za obrt pomembnega dogodka bodo sodelovali še Krajevna skupnost Pekre,
Turistično društvo Pekre ter Prostovoljno gasilsko društvo Pekre.

N

amen srečanja je povezati kar največ
na Slovenskem še delujočih mojstrov
tega poklica ter z javnim in široko podprtim dogodkom opozoriti na to izumirajočo
obrtno dejavnost, ki spremlja človeštvo od
takrat, ko je spoznalo uporabnost kovine v
vsakdanjem življenju. Kovaški poklic ima
na Slovenskem bogato tradicijo, ki jo danes
nadaljuje komaj manj kot sto kovačev, ki
se trudijo ohranjati izročilo.
Ob bogatem programu prikaza dela in
spretnosti in predstavitvi posameznih kovačev iz Slovenije in iz sosednjih držav, bo
pripravljena tudi razstava njihovih kovanih
izdelkov na temo vinske trte in vinogradništva, ki jih bodo izdelali v svojih delavnicah doma in ki bodo jeseni, v času slovesne

trgatve najstarejše trte na svetu. predstavljeni v razstavišču Hiše stare trte na mariborskem Lentu. Trije najboljši izdelki bodo
nagrajeni. Na dan srečanja bodo prijavljeni
kovaški mojstri kovali izdelke po lastnem
izbiri, torej to, kar je na terenu mogoče prikazati.
Medijsko pokroviteljstvo srečanja je
prevzel Radio Maribor, Regionalni radijski program RTV Slovenija. Na srečanju
bodo posneli posebno javno radijsko oddajo z udeleženci v času nastajanja njihovih izdelkov.
Srečanje bo ob 10. uri dopoldan otvorila
Gasilska godba na pihala Lovrenc na Pohorju. Sledili bodo pozdravni govori predsednika OOZ Maribor ter gostov. Po pred-

stavitvi kovaških mojstrov in prikazu njihovega dela, bo sledilo druženje ob spremljavi glasbe ansambla Polet iz Ptuja. Dobro
bo poskrbljeno tudi za hrano in pijačo. Prireditev bo ob vsakem vremenu. Zanimivo,
pestro, pa tudi poučno bo, zato ne zamudite tega enkratnega srečanja slovenskih kovaških mojstrov.
Vabljeni!
Informacije: Alojz Vrbnjak (predsednik
pripravljalnega odbora srečanja), GSM 041
343 324, e-mail: oral@oral-av.si in na
OOZ MB - Majda Turk Horvat, telefon:
02 /330 3500, e-mail: majda.horvatturk@ozs.si

Vabimo Vas na dve predstavitvi:

»Do novih priložnosti s svetovanjem in novim znanjem«
»Sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov«
Predstavitvi bosta potekali v četrtek, 20. 4. 2017 v Izobraževalni dvorani
v Domu obrtnikov; Titova c. 63; 2000 Maribor s pričetkom ob 16 uri
Anita Brglez in Alenka Sagadin Mlinarič iz Andragoškega zavoda
Maribor bosta predstavili zanimive možnosti sodelovanja podjetij
pod naslovom: Do novih priložnosti s svetovanjem in novim
znanjem.
Predstavnici Andragoškega zavoda Maribor-Ljudske univerze
bosta predstavili projekt informiranja in svetovanje za odrasle, ki
je namenjen predstavitvi izobraževalnih in učnih možnosti v našem
ožjem in širšem lokalnem okolju. Storitve svetovanja so namenjene
tako zaposlenim in delodajalcem. Storitve financirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
V nadaljevanju bosta predstavili projekt temeljnih in poklicnih
kompetenc, ki omogoča različne brezplačne izobraževalne in učne
možnosti, in sicer od učenja tujih jezikov, slovenščine, računalništva.
Več informacij si lahko pridobite na naslovu:
Andragoški zavod Maribor Ljudska univerza
Maistrova ulica 5, 2000 Maribor,
tel.:++386 2 234 11 34 Mobitel: 041 / 372 273
alenka.sagadin.mlinaric@azm-lu.si www.azm-lu.si
Št. 3–4 2017

Ob 17 uri - Predstavitev razpisa
• Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov
po mednarodnih standardih v letu 2017.
Temu razpisu so se v podjetju Civis d.o.o.. podrobno posvetili
in nudijo potencialnim prijaviteljem tudi podporo in svetovanje.
V primeru, da imate kakšen interes ali vprašanja, se lahko obrnete
na njih. Z veseljem vam bodo odgovorili. Seveda tudi tistim, ki
vas zanima zgolj informativno.
Kontaktna oseba:
Andrej Kos, andrej.kos@civis.si, 031 622 458.
Vaše prijave sprejemamo na
maribor@ozs.si ali na telefon 02 330 3 502/ 041 666 642
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MESTNA OBČINA
MARIBOR

850 let

»Tradicija obrti in
podjetništvo Maribora«
Bodite del obrtniško-podjetniške predstavitve!
v začetku oktobra 2017
na Glavnem trgu v Mariboru!

 Utrinek iz lanskoletne prireditve Podjetniški BOOM

Za sodelovanje na obrtniško-podjetniškem dogodku se
lahko prijavite v okviru svoje strokovne sekcije ali
direktno pri strokovnih službah zbornice:
leonida.polajnar@ozs.si
urska.rafolt@ozs.si
majda.horvat-turk@ozs.si
vika.vodusek@ozs.si
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02 330 3 510; 051 662 119
02 330 504; 041 355 135
02 330 3 505;041 666 642
02 330 3 506; 051 672 657

Predvidoma drugo oktobersko soboto 2017 bo v centru
mesta, na Glavnem Trgu v Mariboru, obrtniško-podjetniška
predstavitev, sejem obrti, ki postaja že stalnica dogajanja v
našem mestu. K sodelovanju vabimo obrtnike in podjetnike
ter ostale partnerje. Mestna občina Maribor bo z Zavodom
za turizem Maribor- Pohorje tudi tokrat pokrovitelj dogodka.
Gre torej za idealno priložnost, da predstavite svoje delo,
storitve in izdelke in kaj od tega tudi prodate. Zato zbornica
vabi vse svoje člane, sekcije, vse, ki bi želeli sodelovati, da
se pridružijo in da so del tega za mesto in obrt pomembnega dogodka. Skupaj bomo ustvarili zanimivo in prijetno
dogajanje in ga popestrili še s spremljevalnim programom
na odru ob stojnicah.
Ideja za ta obrtniški dogodek je vzniknila med sekcijami, ki
želijo obuditi nekoč že uspešno izpeljano prireditev – ulico
obrti. To je priložnost in izziv, za predstavitev, prodajo, druženje, za promocijo posameznikov, branž, poklicev, za povezovanje in za sklepanje novih poslovnih vezi.
Na prireditvi, ki jo organizira OOZ Maribor bodo sodelovali
še Zavod za turizem Maribor-Pohorje, Andragoški zavod,
Zavod za zaposlovanje, ki bo predstavil možnosti usposabljanj, pa poklicne šole s predstavitvijo obrtnih poklicev in
Mariborska razvojna agencija s Štajerskim tehnološkim
parkom in s start up podjetji obrtniškega in podjetniškega
značaja.
Velja še omeniti, da bo Sekcija za gostinstvo pri OOZ Maribor s štajerskimi dobrotami kot vedno vabila ljubitelje dobre
hrane,
Prijavite se in se s svojim delom, storitvijo ali izdelkom
predstavite. S promocijo svoje obrti boste prispevali k večji
prepoznavnosti OOZ Maribor, svoje stroke in k poslovnemu
uspehu svojega podjetja.
Vabljeni k sodelovanju!

NAŠPOROČEVALEC

SEMINARJI

Vabilo
Spoštovani,
Odbor kozmetičark je za vas pripravil izobraževanja v sklopu projekta Maj mesec
kozmetičnih izobraževanj na Območni
obrtno-podjetniški zbornici Maribor.

Vabimo vas, da si vzamete čas in se nam
pridružite na izobraževanjih, kjer bodo
izkušeni strokovnjaki predavali o
kozmetiki, pričeskah in stilu. Več informacij najdete v nadaljevanju, kjer je opisan
program in način prijave.
Veselimo se srečanja z vami!
Andrea Lobenwein
predsednica odbora kozmetičark

Program
1. Predavanje: Oblikovanje obrvi z nitko
Ksenija Pehlič Simončič, kozmetičarka vižazist
Kdaj: Petek: 12. 5. 2017 od 17. do 20. ure
Sobota: 13. 5. 2017 od 9. do 12. ure
Kje: Sejna soba I. nadstropje OOZ
Maribor Titova c. 63, 2000 Maribor
Kotizacija: 200,00 EUR
Prijave sprejema: Ksenija Pehlič Simončič,
na telefonsko številko:
040 209 961 ali po elektronski pošti:
ksenijapehlic30@gmail.com, do vključno
srede 10.5.2017.
2. Predavanje: imate zakisano telo? Kako
prepoznate in odpravite zakisanost
vašega telesa?
Helena Mernik, nutricistka
Predavanje z možnostjo individualnega
posveta
Kdaj: Ponedeljek, 15. 5. 2017
od 17. do 19.00 ure

Kje: Izobraževalna dvorana - pritličje,
OOZ Maribor, Titova cesta 63, Maribor
Kotizacija: Brezplačno predavanje
Prijave sprejema: Helena Mernik, mobi:
041 213 516 ali elektronski naslov:
salon@energijalepote.si
3. Predavanje: Predstavitev programa
izobraževanja
Nives Versa kozmetičarka in uradni
trener permanentnega make-upa,
Scalp Optic Hair -tetoviranja pleše in
Meso Soft Lift Lining -Mezo terapije.
Kdaj: 19. 5. 2017 od 13. do 15. ure
(tri šolske ure)
Kje: Sejna soba I. nadstropje
OOZ Maribor, Titova cesta 63, Maribor
Kotizacija: 70,00 EUR
Prijave sprejema: Nives Versa
tel.št. 041 719 684 ali elektonski naslov:
nives.versa @gmail.com,
do vključno 17. 5. 2017.

Vabimo vas na seminar
Kako s čim nižjimi stroški preoblikovati / prenesti s.p.
Kraj
OOZ Maribor Titova 63, 2000 Maribor

postavimo predvsem davčno področje, ki
je pri tem eno od pomembnejših.

Datum in ura
9. 6. 2017, 11:00 - 14:00 (15 min odmor
za kavo)

Opis programa:
Program strokovnega seminarja:
• Pregled veljavnih pravnih podlag vezanih na preoblikovanje / prenos
• Razlogi za preoblikovanje / prenos s.p.
• Kriteriji za odločanje v zvezi s statusnim preoblikovanjem / prenosom
• Možni načini preoblikovanja / prenosa
s.p.
• Primerjava s.p. in d.o.o. z računovodskega in davčnega vidika
• Prenos iz s.p. v s.p.
• Preoblikovanje s.p. v d.o.o.

Več o vsebini
V praksi se nemalokrat zastavlja vprašanje »Ali bi se preoblikovali in kako oziroma
kakšen je postopek in strošek preoblikovanja in podobno«. Že v začetni fazi, ko o tovrstni spremembi šele razmišljamo, se je
potrebno zavedati, da postopek statusnega
preoblikovanja ni tako preprost, kot se
morda zdi in je zato zelo pomembno, da je
celoten postopek voden strokovno. Le s
pravilnim postopkom se bomo izognili nepričakovanim zapletom, pri čemer naj izŠt. 3–4 2017

Predavala bo Tadeja Bučar, svetovalka Svetovalnega centra Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predavateljica je revizorka

Slovenskega inštituta za revizijo z več kot 25
letnimi delovnimi izkušnjami s področja računovodstva in davčnega svetovanja.

Cena
Kotizacija na udeleženca je za člane Območno obrtno-podjetniške zbornice Maribor s
poravnano članarino (brez DDV) 30,00 €
Za nečlane je cena (brez DDV) 80€.
Informacije in prijave:
Prosimo vas, da nas o udeležbi obvestite do
2. junija 2017. Kontaktna oseba je Vika
Vodušek, telefon: 02 330 3 506. Odjave so
možne do 2.6.2017, v nasprotnem primeru
se bo kotizacijo zaračunalo v celoti. Prijavite se na povezavi http://www.ozs.si/Dogodki.aspx., oziroma sporočite na maribor@ozs.si in pomagali vam bomo pri spletni prijavi.
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EU PROGRAMI

Nova znanja, izkušnje ali poslovne stike preko programa
Erasmus za mlade podjetnike!
S programom Erasmus se večinoma srečujejo srednješolci in študentje, zato je med
podjetniki manj poznan. Kljub vsemu pa
je program Erasmus za mlade podjetnike
namenjen prav podjetnikom, kjer se lahko
mladi podjetniki od izkušenih kolegov
učijo veščin, hkrati pa uveljavljenemu podjetniku nudijo nove zamisli in znanja.
Se želite vključiti v program? To lahko
storite kot:
a) Mladi podjetnik – to je vsaj podjetnik,
ki še nima več kot 3 leta izkušenj z vodenjem podjetja (ne glede na to, koliko je oseba stara),
a) Podjetnik gostitelj – to je vsak, ki
uspešno vodi podjetje že več kot tri
leta.

Kam lahko gre mlad podjetnik na razmenjavo?
Kot mlad podjetnik lahko greste v katerokoli državo članico EU, ob tem pa še v:
Albanijo, Armenijo, Črno Goro, Islandijo,
Makedonijo, Moldavijo, Srbijo in Turčijo.
Koga vse lahko izkušen podjetnik
gosti?
Podjetnik gostitelj lahko gosti mladega
podjetnika iz katerekoli zgoraj navedene
države.
Kako postanete del programa Erasmus
za mlade podjetnike?
Vključite se v bazo podjetnikov na portalu: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

Pogoj za izmenjavo je, da sta oba (mlad
podjetnik in gostitelj) vključena v program
Erasmus za mlade podjetnike.
Ali dobi mlad podjetnik kakšno finančno podporo?
Da! Mlad podjetnik dobi v obdobju trajanja razmenjave mesečno pavšalno vsoto,
ki je odvisna od države v katero gre. Za
točno višino mesečne pavšalne vsote za posamezno državo poglejte sledečo tabelo:
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
upload/Monthly%20financial%20assistance%20paid%20by%20IO_2015.pdf

Dva primera iz prakse
46 letni slovenski podjetnik, ki je svoje podjetje ustanovil šele
pred dvema letoma, je v oktobru odšel na Nizozemsko, kjer pridobiva izkušnje s področja uvoza začimb, olj in materialov potrebnih za svoje podjetje. Ravno tako se uči, kako uspešno predstavljati
svojo dejavnost na evropskem trgu, kako biti bolj prodoren od
konkurence ter kako pritegniti nove stranke.

Slovensko podjetje iz Maribor že četrtič gosti mladega podjetnika iz tujine. Že pri prvem mladem podjetniku (bil je iz Italije),
so spoznali, koliko pripomore njihovemu kolektivu. Zaposleni so
vadili znanje tujega jezika (tako italijanščine kot angleščine), spoznali novosti iz sosednje države ter prišli do novih poslovnih kontaktov na italijanskem tržišču.

Vabilo k prijavam za Evropsko nagrado
za spodbujanje podjetništva 2017
Spoštovani,
na pobudo Evropske komisije je letos že
enajstič razpisana Evropska nagrada za
spodbujanje podjetništva, ki prepoznava in
priznava najbolj uspešne spodbujevalce
podjetništva v Evropi, predstavlja najboljše
podjetniške prakse, povečuje zavedanje o
dodani vrednosti podjetništva ter spodbuja
in navdihuje potencialne podjetnike.
K sodelovanju so vabljene vse podporne
institucije za podjetništvo in inovativnost,
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ki imajo status nacionalne organizacije,
mestne ali krajevne skupnosti, regije in
druge skupnosti pa tudi javno-zasebna
partnerstva med javnimi organi in podjetniki, izobraževalni programi in poslovne
organizacije.
Javna agencija SPIRIT Slovenija vas kot
nacionalni koordinator javnega natečaja
vabi, da v svojem okolju spodbudite potencialne prijavitelje.
Pojasnila in prijavni obrazci so na voljo

na spletnih straneh: www.spiritslovenia.si
in www.podjetniski-portal.si.
Prijave pošljite na predpisanem
obrazcu najkasneje do 13. junija 2017.
Pokažimo podjetniški Evropi, kaj
imamo, kaj znamo in kaj želimo deliti z
drugimi.
S spoštovanjem,
mag. Velko Glaner

NAŠPOROČEVALEC

SEMINARJI
Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana
T: 01 369 77 08, F: 01 369 78 32
E: gp.mddsz@gov.si, www.ddsz.gov.si

Številka: 542-15/2015/73
Datum: 13. marec 2017

Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem
do varnega in zdravega delovnega okolja«

Pod okriljem evropske kampanje Zdravo delovno
okolje 2016–2017:
»Zdrava delovna mesta za vse generacije«
organizira Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti v sodelovanju z
Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu
brezplačni seminar »Kako z boljšo organizacijo
dela in boljšim vodenjem do varnega in
zdravega delovnega okolja«.

Vabilo in
prijavnica

Vabimo vas, da se udeležite seminarja, ki
bo potekal v Ljubljani 10. in 17. maja
2017
Podrobnosti so razvidne iz programa objavljenega na spletni strani.
Predhodna prijava udeležbe je obvezna.
Vljudno vabljeni!

Za dvodnevni brezplačni seminar »Kako z boljšo organizacijo dela
in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja«

Ki bo izveden dve zaporedni sredi v maju in sicer v sredo, 10. maja 2017 ter v sredo, 17. maja 2017 v Grand Hotelu Union,
Miklošičeva 1, Ljubljana in sicer: 10. maja 2017 / Modri salon (pritličje) in 17. maja 2017 / Srebrni salon (1. nadstropje).
V kolikor prijavnice ne boste izpolnjevali s pomočjo računalnika, vljudno prosimo, da jo izpolnite čitljivo. Sicer vam ne bomo
mogli izdati potrdila. Kotizacije ni.

Ime in priimek:
Organizacija:
Naslov:
Telefon:
e-pošta:
Datum:
V kolikor prijavnice ne boste izpolnjevali s pomočjo računalnika, vljudno prosimo, da jo izpolnite ČITLJIVO. V obratnem primeru
vam namreč ne bomo mogli izdati potrdila.
Kotizacije ni.
Od udeležencev se pričakuje, da se bodo 2-dnevnega seminarja udeležili v celoti, tj. 10. in 17. maja 2017.
Podrobnosti in program smo objavili na spletni strani: www.ooz-maribor.si.
Prijave zgolj na en dan seminarja niso možne. Število udeležencev je omejeno. Predhodna prijava je obvezna. Prijavnice
bomo sprejemali do zasedbe prostih mest. Izpolnjeno prijavnico pošljite po e-pošti na naslov: dogodki.mddsz@gmail.com
Nadaljnje informacije o seminarju bodo objavljene na spletnem portalu varnosti in zdravja pri delu:
http://www.osha.mddsz.gov.si/
Št. 3–4 2017
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ǂǇƽƾǅƺǏǇǂƼƾcǬǍƾǏǂǅǇƾƽǋǎǀƾǎǀǈƽǇǈǌǍǂ

 



ǈƻǂǬȔǂǍƾǐǐǐǇǄƻǆǌǂǂǇǌƾǓǇƺǬǂǆǂǌǏƾǍǈǏƺǅƼǂ
ǐ ǐ ǐǇ Ǆ ƻ ǆǌǂ   

ǉǋǂǉǋƺǏǂǍƾǇƺǃǎǍǋǂ
 

ǇǄƻǆǌǂ
Ǎɬɴɬɭɳɱɬ\ǌǄǒǉƾǇǈǏƺǄƻǆ\

  

  ǇǈǏƺǄƻǆ\ǂǇƿǈ

SEJMI

Vabimo Vas k sodelovanju na letošnjem
50. Mednarodnem obrtnem sejmu 2017
Spoštovane članice in člani!
Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor je lani prejela
posebno priznanje za nastop na 49. Mednarodnem obrtnem sejmu
v Celju. Navedeno nam daje tudi za letos veliko odgovornost, da
se predstavimo in našo odličnost pokažemo tudi na 50. MOS-u.
V ta namen smo s pripravami na sejem pričeli že v mesecu marcu.
Na razstavnem prostoru na sejmu pripravljamo vse dni sejma
pester program dogodkov. Sejemski prostor bo vseboval tudi oder
in ozvočenje za predstavitve poklicev, storitev v »živo« (kozmetika,
graviranje, lončarstvo, šivanje, kuhanje, friziranje, rezbarjenje, izdelovanje izdelkov iz lesa, kovine, stekla…) Glavni namen skupne

predstavitve na 50. MOS-u je, da se vsem našim članom omogoči
promocija na sejmu v okviru OOZ Maribor. Predstavite se lahko
v sklopu dneva sekcije ali kot razstavljavec.
Prijave za nastop na sejmu bomo sprejemali do junija 2017. Na
podlagi prijav bomo pripravili končen program. Program bomo
posredovali tudi Celjskemu sejmu za napoved naših dogodkov. V
sodelovanju s Celjskim sejmom bomo izvedli strokovna izobraževanja v predavalnici na sejmišču.
Igor Vidovič,
Predsednik Odbora za sejme in promocijo

Vabimo vas, da izkažete svoj interes za sodelovanje v okviru svoje strokovne sekcije
ali direktno pri strokovnih službah zbornice:
leonida.polajnar@ozs.si
urska.rafolt@ozs.si
majda.horvat-turk@ozs.si
vika.vodusek@ozs.si

02 330 3 510; 051 662 119
02 330 504; 041 355 135
02 330 3 505;041 666 642
02 330 3 506; 051 672 657

