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OOZ Maribor je 20. junija v dvorani Osnovne Šole Tabor 1 
v Mariboru gostila 35. revijo obrtniških pevskih zborov Slovenije. str. 2

Glasilo je brezplačno, sodi med informativne publikacije in je namenjeno članom OOZ Maribor  |  Izdajatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor  |  Oblikovanje in tisk: Grafični studio OK, Maribor

V Pekrah sta  OOZ Maribor – Sekcija Kovinarjev in odbor Kovačev
Slovenije 27. maja pripravila 2. vseslovensko srečanje kovačev, 
ki se ga je udeležilo 35 slovenskih kovačev in eden iz Avstrije. str. 6
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V 35. reviji obrtniških pevskih zborov
Slovenije so, kot so si sledili v pro-

gramu, nastopili pevci Moškega pevskega
zbora Radomlje OOZ Domžale, Moški
pevski zbor Obrtnik Slovenska Bistrica
– Polskava, katerega začetki segajo v leto
1979, Društvo Obrtniški pevski zbor
Kranj, ki je bilo ustanovljeno leta 1981 po
ideji že prej delujočih obrtniških zborov v

Kranju, Obrtniški moški pevski zbor
Šmarje pri Jelšah, ki deluje že 17 let,
Obrtniški moški pevski zbor KD Pauza
OOPZ Ruše, ki deluje pod pokrovitelj-
stvom OOZ Ruše in ki je nedavno prazno-
val 35 let delovanja, Obrtniški mešani
pevski zbor Notranjska, ki je z nastopom
na 35. reviji obrtniških pevskih zborov Slo-
venije zaokrožil 30-letnico delovanja,

Moški pevski zbor Obrtnik Lenart, ki
neprekinjeno deluje že 36 let, KD Mešani
pevski zbor Ladko Korošec iz Zagorja ob
Savi, ki je lani praznoval 20. letnico obstoja
in ki s ponosom nosi ime našega znanega
opernega pevca Ladka Korošca. 

Od ustanovitve Moškega pevskega
zbora Obrtnik Maribor mineva 71 leto.
Začetki segajo z večjimi in manjšimi pre-
kinitvami v pomlad 1946. Prva povojna
leta ga je zaznamovala množičnost, sledila
so leta, ko se je zbor predstavljal s koncerti
v mariborski Kazinski in Unionski dvorani.
Redno so se udeleževali tradicionalne
obrtniške revije in ponosni so, da svojo
pevsko zborovsko pot končujejo v Mari-
boru kot MPZ Obrtnik Maribor. 

35. revija obrtniških pevskih zborov Slovenije
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Leonida Polajnar

OOZ Maribor je 20. junija v dvorani Osnovne Šole Tabor 1 v Mariboru gostila 35. revijo obrtniških
pevskih zborov Slovenije. Nastopilo je devet zborov, ki so z izborom pesmi in ubranimi glasovi
navdušili občinstvo. Ob zaključku so pevci vseh devetih zborov skupaj zapeli še koroško narodno
Dekle, to mi povej. Leonida Polajnar, direktorica OOZ Maribor in Branko Meh, predsednik OZS sta
predsednikom zborov podelila Spominske plakete. Moški pevski zbor Obrtnik Maribor pa je ob 
70. letnici uspešnega nastopanja in delovanja prejel jubilejno priznanje OOZ Maribor. 

Vljudno vabljeni, da nas obiščete in se registrirate na naši spletni strani
www.ooz-maribor.si
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Območna obrtno podjetniška zbornica
Maribor je v sodelovanju z vodilnim

partnerjem Združenjem zbornic iz regije
Veneto (Italija) in sedmimi zbornicami iz
Avstrije, Nemčije, Švice, Francije in Italije
uspešno izvedla prvi del aktivnosti projekta
CTEMAlp, kontinuiteta tradicionalnih
podjetij v hribovitih območjih alpskega
prostora. Storitve OOZ Maribor na po-
dročju prenosa lastništva podjetij so tako
pilotni primer v Sloveniji, kjer kreirajo
nove storitve za člane zbornice. 

Po uvodnem pozdravu je Aleš Pulko,
predsednik OOZ Maribor udeležencem
delavnice v nadaljevanju predstavil svoje
praktične izkušnje izpred let, ko je kupil že
obstoječe podjetje. Predstavil je kompleks-
nost postopka in problematiko, na kateri
so pri nakupu novega podjetja naleteli.
Leonida Polajnar, direktorica OOZ Ma-
ribor je v nadaljevanju predstavila aktualne
aktivnosti in nabor storitev in ponudbe v
projektu C-TEMAlp. Izvedene aktivnosti
v letu 2017 so bile poleg projektnega sre-
čanja partnerjev aprila v Bolzanu v Italiji,
še dogovorjene osnovne storitve za stranke
na področju prenosa lastništva podjetij, te
storitve bodo za podjetnike, ki se bodo v

projekt vključili v času njegovega izvajanja
brezplačne. Aktivirana je bila mednarodna
spletna baza in izvedeni prvi vnosi v poda-
tkovno bazo, opravljena je bila analiza v
okviru zbornice – svetovanja ter iskanje
primerov dobre prakse. Osnovne storitve
na OOZ Maribor v okviru projekta zaje-
majo tako pisarno za pomoč pri prenosu
lastništva podjetja, ki jo vodi Urška Rafolt,
pri kateri se opravi sprejem potencialnega
prodajalca ali kupca podjetja, pri čemer gre
za osnovni sestanek, na katerem se izpolni
vprašalnik in opravi osnovni razgovor. Med
osnovnimi storitvami so zajete še vzposta-
vitev aktivne spletne strani na spletni strani
zbornice, vpis na nacionalno spletno plat-
formo za nakup ali prodajo podjetja ter bi-
lateralno sodelovanje z Gospodarsko zbor-
nico avstrijske Štajerske zbornico (WKST)
in Innovation Region Styria GmbH o obo-
jestranski objavi ponudbe in povpraševa-
nja. 

Vladimir Rudl iz MRA je predstavil re-
gionalno in mednarodno spletno plat-
formo in nove priložnosti za prenos lastni-
štva podjetja pri OOZ Maribor. Nekaj več
o poslovnem nasledstvu in vrednotenju
podjetja je v nadaljevanju predstavila Ma-

teja Ahej, strokovnjakinja s področja vred-
notenja podjetja. Predstavila je izhodišča za
vrednotenje podjetja. Pred nakupom je
treba pripraviti oceno pravnega in poslo-
vno finančnega položaja podjetja, oceno
obvladovanja tveganj, oceno potencialov
podjetja in razmer v dejavnosti. O finančni
strani prodaje podjetja, predvsem pa o tem,
kam vložiti denar, ki ga dobimo s prodajo
podjetja, je v svojem predavanju svetoval
Igor Muhič, direktor Sektorja investicij-
skega bančništva Nove KMB, s predstavit-
vijo dogajanja na kapitalskih trgih in pri-
ložnostih, ki jih te ponujajo. Pomemben je
pravni vidik prodaje ali nakupa podjetja. O
tem je govoril odvetnik Slavko Štepec.
Običajne vrte pogodb o prodaji podjetja so
pogodba o prodaji poslovnega deleža v
družbi z omejeno odgovornostjo, pogodba
o prodaji delnic delniške družbe, pogodba
o prodaji podjetja podjetnika ali pogodba
o prodaji vseh ali bistvenega dela sredstev
podjetja. Pogodba o prodaji poslovnega de-
leža mora biti napisana v obliki notarskega
zapisa.

Po končani delavnici so bili udeležencem
za individualne razgovore na razpolago
strokovnjaki z različnih področij svetova-
nja. Tako so udeleženci dobili še številne
dodatne koristne ter konkretne informacije
in nasvete glede prenosa lastništva svojih
podjetij. Več o projektu in aktivnostih v
projektu najdete na spletni strani OOZ
Maribor.

AlpCafe 2, delavnica C-TEMAlp, projekta OOZ Maribor
Prenos lastništva podjetij – novi trgi, nove priložnosti
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

OOZ Maribor je 31. maja v Izobraževalni dvorani Doma obrtnikov v Mariboru organizirala drugo
delavnico AlpCafe s projekta OOZ Maribor C-TEMAlp, prenos lastništva podjetij v alpskem prostoru s
podnaslovom Nove priložnosti, novi trgi. Na delavnici so se udeleženci seznanili z aktualnimi
aktivnostmi in ponudbo storitev v projektu C-TEMAlp, spletno platformo in novimi priložnostmi za
prenos lastništva podjetja pri OOZ Maribor, predstavljene so bile praktične izkušnje pri nakupu
podjetja ter finančni in pravni vidiki ter poslovno nasledstvo in vrednotenje podjetja v povezavi s
prenosom lastništva podjetja. Po delavnici so sledili individualni pogovori z eksperti s posameznih
področij prenosa lastništva podjetja. 
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MGRT in SPIRIT želita spodbuditi
deležnike s področja spodbujanja

podjetništva, da v okviru lastnih dogodkov
promovirajo pomen družinskega podjetni-
štva in osveščajo lastnike družinskih pod-
jetij o pomenu priprave in različnih tehni-
kah prenosa podjetja na naslednike, pred-
stavitev dobrih praks in management v
družinskem podjetništvu.

OOZ Maribor bo s področja podjetni-
štva v okviru lastnih dogodkov vključila po
eno uro predavanj strokovnjakov, ki imajo
izkušnje na področju prenosa lastništva in
pripravila primere dobrih praks. Vabimo

vse podjetnike in lastnike podjetij, ki so
lahko tudi družinski podjetniki prve, druge
in tretje generacije, saj bi jih radi seznanili
s priložnostmi in pastmi družinskega pod-
jetništva, na več vsebinskih področjih pri
prenosu lastništva na mlajše generacije.
Predstavili bomo dobre prakse vodenja in
prenosa lastništva v družinskih podjetjih v
Sloveniji in tujini oz. čezmejno. Dotaknili
se bomo managementu družinskih podjetij
in predstavili različne sisteme v družinskih
podjetjih s poudarkom na družinski ustavi.

Izvedli bomo štiri vključitve v že znane
dogodke:

• Srečanje strokovnih sekcij – koordinacija,
22. 6. 2017

• Kooperacijsko srečanje meet4business
agra 2017, 29. 8. 2017

• Strokovni dan mariborske zbornice –
MOS Celje, 14. 9. 2017

• Zbor frizerjev in kozmetikov, 23. 10. 2017
Podrobne informacije o dogodkih naj-

dete tudi na spletni strani www.ooz-mari-
bor.si ali na sedežu zbornice maribor@ozs.si 

Več informacij o projektu:
Ida Praček, Sektor za spodbujanje podje-
tništva, inovativnosti in tehnološkega raz-
voja Verovškova ulica 60, SI-1000 Ljub -
ljana, Slovenija 
T: 0590 89 519 
F: 01 589 18 77 
E: ida.pracek@spiritslovenia.si 
W: www.podjetniski-portal.si 
W: www.spiritslovenia.si 
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Predsednik Aleš Pulko je uvodoma po-
zdravil člane koordinacije in pojasnil,

da na zbornici intenzivirajo aktivnosti v
zvezi s projektom prenosa lastništva podje-
tij, v okvir katerega sodi tudi prvo iz niza
štirih predavanj s področja prenosa lastni-
štva podjetij. Tokrat je bila tema psihološki
vidik. Skupaj z Mariborsko razvojno agen-
cijo (MRA) pripravlja OOZ Maribor med-
narodna podjetniška srečanja v okviru pro-
jekta Expedire. Prijavni obrazec in spletna
platforma so že na spletnih straneh MRA.
OOZ Maribor poziva obrtnike, da se pri-

javijo čim prej, prijavo lahko opravijo tudi
na OOZ Maribor. Projekt Expedire je na-
menjen podjetjem, ki začenjajo s poslova-
njem ali ga želijo širiti na avstrijski trg.
Podjetnikom bodo na voljo brezplačne de-
lavnice in seminarji, udeležba na poslovnih
srečanjih z avstrijskimi podjetji in indivi-
dualna pomoč pri vzpostavitvi stikov. 

V ta namen bo 24. avgusta na mariborski
zbornici tudi organizirana delavnica na
temo Kako se uspešno pripraviti na poslo-
vna srečanja. 

OOZ Maribor pripravlja v okviru MOS

septembra v Celju Mariborski dan. Skozi
ves čas sejma se bodo predstavile različne
aktivnosti sekcij zbornice, zaradi velikega
zanimanja mariborskih podjetij za čez-
mejno sodelovanje pa bo organizirano tudi
poslovno srečanje meet4business MOS
2017. Mariborski dan na MOS bo 12. sep-
tembra 2017. Tematska področja koopera-
cijskega srečanja na MOS-u bodo orodjar-
stvo, predelava plastičnih mas, servisne de-
javnosti (klimatizacija, strojne in elektro in-
stalacije), tekstil in usnje, grafična dejav-
nost ter gostinstvo in turizem. Rok za pri-
jave je 7. september. 

OOZ Maribor bo sodelovala tudi na
kooperacijskem srečanju Meet4Business na
sejmu Agra 2017, ki bo 29. avgusta v Gor-
nji Radgoni. Tematska področja medna-
rodnega srečanja na AGRI bodo trajnostni
turizem za razvoj, hrana iz naše bližine,
trajnostno kmetovanje, trajnostno gospo-
darjenje z gozdovi ter kmetijska tehnika za
visoko učinkovito in trajnostno kmetova-
nje. Rok za prijave je 22. avgust.

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

Vabimo vas na predavanja in izmenjavo 
dobrih praks s področja prenosa lastništva

Koordinacija strokovnih sekcij OOZ Maribor, ki je bila 20. junija v izobraževalni dvorani Doma Obrtnik
v Mariboru, se je pričela s strokovnim predavanjem Uroša Kavsa iz inštituta M.O.S.T o psihološkem
vidiku prenosa družinskih podjetij. V nadaljevanju so člani koordinacije obravnavali aktualno
dogajanje na OOZ Maribor v zvezi s projekti, sekcijami in aktivnostmi, poslovnimi srečanji v okviru
Projekta Expedire, Mariborskem dnevu na sejmu MOS v Celju, kooperacijskem srečanju na AGRI 2017
ter Kariernem sejmu, ki bo novembra v Dvorani Tabor v Mariboru.

Mariborska zbornica bo vključila več strokovnih predavanj in izmenjav dobrih praks s področja
prenosa lastništva v družinskih podjetjih v dogodke za podjetnike in lastnike podjetij.
Odzvali smo se na povabilo SPIRIT-a podpornim institucijam s področja podjetništva k oddaji
ponudbe v okviru enostavnega postopka za izvedbo naslednjega predmeta javnega povabila:
vključitev strokovnih predavanj in izmenjav dobrih praks s področja prenosa lastništva v družinskih
podjetij v dogodke za podjetnike in lastnike podjetij.
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Predavanje je bilo organizirano v sklopu
aktivnosti osveščanja lastnikov družin-

skih podjetij o pomenu pravočasne pri-
prave in različnih tehnikah prenosa podje-
tja na naslednike. 

Strokovno predavanje o psihološkem vi-
diku pri prenosu lastništva družinskih pod-
jetij je izvedel Uroš Kavs, iz Inštituta
M.O.S.T. , ki je ob tem poudaril: »Ključno
je, da podjetniki s tem ne čakajo do upo-
kojite, ker je prenos odgovornosti dejavno-
sti dolgoročnejši proces. Davčni vidik, ki
vse najbolj skrbi, pa je zadnji korak, vezan
na prvi del oziroma na proces.«

Natalija Jelušič-Babič, direktorica podje-
tja Foto Tatjana d.o.o., je v okviru predsta-
vitve dobrih praks, seznanitve s prilož-
nostmi in pastmi družinskega podjetništva,
povedala: »Prenos podjetja s staršev na
hčerko smo izvedli s pomočjo računovod-

skega servisa. Sami bi brez zunanje pomoči
težko izpeljali prenos z vsemi uradnimi do-
kumenti. V podjetju sem bila pred prevze-
mom zaposlena že 16 let. Zadnji dve leti
sem bila že tudi direktorica našega družin-
skega podjetja.«

Izjava Helena Krevh Zorec, direktorice
podjetja Neonart d.o.o., udeleženke preda-
vanja: »Naše družinsko podjetje se ponaša
s 50-letno tradicijo. V drugi generaciji vo-
diva podjetje skupaj z možem, imava pa
21-letno hči, ki je naša štipendistka in
upamo, da bo nekoč del našega podjetja,
vendar je v to ne bomo silili.«

Tilen Mar, Energetika Mar s.p.: » Še do
pred pol leta pred očetovo upokojitvijo sem
okleval z odločitvijo, ali nadaljevati očetov
posel ali ne. Odločil sem se in poskusil. Če
danes gledam nazaj, je bila moja odločitev
pravilna.«

Izveden dogodek na OOZ Maribor
20. 6. 2017, Osveščanje podjetnikov s področja prenosa lastništva

V organizaciji SPIRIT Slovenije, javne agencije ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo, je OOZ Maribor 20. junija 2017 v Izobraževalni dvorani Doma obrtnikov na Titovi cesti
v Mariboru izvedla strokovno predavanje s področja psihološkega vidika prenosa lastništva družinskih
podjetij.
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Spozdravnimi govori so goste in kovače,
zbrane pred Izobraževalnim centrom

Pekre nagovorili Aleš Pulko, predsednik
OOZ Maribor, Branko Meh, predsednik
OZS in v imenu mestne občine Maribor
podžupan Zdravko Luketič, uvodoma pa
Alojz Vrbnjak, predsednik organizacij-
skega odbora srečanja. Poudaril je, da je

namen srečanja povezati kar največ na Slo-
venskem še delujočih mojstrov tega poklica
ter z javnim in široko podprtim dogodkom
opozoriti na to izumirajočo obrtno dejav-
nost. Kovaški poklic ima na Slovenskem
bogato tradicijo, ki jo danes nadaljuje
komaj nekaj manj kot sto kovačev, aktivno
pa jih dela še največ okoli 40. Ob bogatem

programu prikaza dela in spretnosti in
predstavitvi posameznih kovačev iz Slove-
nije in iz Avstrije, so kovači razstavili tudi
kovane izdelke na temo vinske trte in vino-
gradništva, ki bodo oktobra razstavljeni v
Hiši stare trte na Lentu. Po predstavitvi ko-
vaških mojstrov in prikazu kovaškega dela,
je sledilo druženje. Med spremljevalnimi
prireditvami pa razstava starodobnih avto-
mobilov Veteran kluba Maribor in Veteran
kluba iz Dupleka, razstava dela in izdelkov
rokodelskih mojstrov umetnostne obrti in
srečelov. Sekcija kovinarjev pri OOZ Ma-
ribor je s prodajo srečk in prostovoljnimi
prispevki članov zbrala 1000 evrov in jih
izročila predsednici krajevnega odbora
Rdečega križa Pekre. Z zbranim denarjem
bodo pomagali družinama v stiski.

2. vseslovensko srečanje kovačev 
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

OOZ Maribor- Sekcija kovinarjev je v sodelovanju z odborom Kovačev na OZS pripravila 
2. vseslovensko srečanje kovačev, ki se ga je udeležilo 35 slovenskih kovačev in eden iz Avstrije.
Kovači so ob tej priložnosti ustanovili Cehovsko društvo kovačev Slovenije. Za predsednika so
soglasno izvolili Alojza Vrbnjaka, najbolj zaslužnega za uspešno izvedbo 2. vseslovenskega srečanja. 
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Na novo lahko štipendijo pridobijo le
dijaki 1. letnikov, ki so prvič vpisani

v programe srednjega poklicnega izobra-
ževanja in se izobražujejo za deficitarne po-
klice. 

Dijaki lahko oddajo vlogo na sklad od
15. junija do vključno 20. septembra
2017.  Čas oddaje vloge ni odločilen za
pridobitev štipendije. 

Pomembne informacije
• podelili bodo 1000 štipendij v višini

100 EUR mesečno za celotno obdobje
izobraževanja;

• prejemanje štipendije za deficitarne po-
klice ne vpliva na višino otroškega do-
datka in na višino plačila dohodnine;

• dijak lahko istočasno prejema državno
štipendijo, 

• štipendija za deficitarne poklice ni
združljiva s kadrovsko štipendijo; 

• v primeru, da dijak ponavlja isti letnik
oz. ne izpolnjuje pogojev za napredo-

vanje v višji letnik, lahko štipendijsko
razmerje miruje, vendar ne več kot eno
leto.

Letošnji nabor deficitarnih poklicev:
1. kamnosek/kamnosekinja
2. mehatronik operater/operaterka
3. izdelovalec/izdelovalka kovinskih kon-

strukcij
4. inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij 
5. oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
6. elektrikar/električarka
7. avtokaroserist/avtokaroseristka
8. pek/pekarka
9. slaščičar/slaščičarka
10. mesar/mesarka
11. tapetnik/tapetničarka
12. mizar/mizarka
13. zidar/zidarka
14. tesar/tesarka
15. klepar-krovec/kleparka-krovka
16. izvajalec/izvajalka suhomontažne

gradnje

17. slikopleskar-črkoslikar/slikoples-
karka-črkoslikarka

18. pečar– polagalec keramičnih oblog /
pečarka-polagalka keramičnih oblog

19. gozdar/gozdarka
20. dimnikar/dimnikarka

Dvojezični izobraževalni programi:
21. ekonomski tehnik/ekonomska teh-

nica (IS), ki se izvaja v italijanskem
jeziku

22. mehatronik operater/operaterka (DV),
ki se izvaja v madžarskem jeziku

23. strojni tehnik/strojna tehnica (DV),
ki se izvaja v madžarskem jeziku

24. kemijski tehnik/kemijska tehnica
(DV), ki se izvaja v madžarskem je-
ziku

Več na spletnih straneh sklada: http://
www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/na-
slovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-
stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-
leto-20172018-230-javni-ra/

Pridobitev štipendije za deficitarne poklice 

Letošnja prireditev Ambasado gosto-
ljubja, ki je bila 6. junija na terasi re-

stavracije Sedem na VSGT Maribor, je te-
meljila na iskanju identitete Maribora in
spominu na vzpon in zaton tekstilne indu-
strije. Z zgodbo prireditve ambasadorja go-
stoljubja 2017 so želeli na šoli opomniti na
potencial zapuščenih industrijskih objektov
mesta kot turističnih znamenitosti in pri-
reditvam ter gastronomiji namenjenih pro-

storov. Za naziv ambasador gostoljubja se
je letos potegovalo sedem nominirancev,
študentov VSGT Maribor. Po odločitvi
strokovne komisije je ta naziv pripadel Se-
bastjanu Plevčaku, študentu šole z največ-
jim številom osvojenih medalj s strokovnih
tekmovanj.

Ambasador gostoljubja 2017 
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

Prireditev s podelitvijo priznanja Ambasador
gostoljubja najboljšemu študentu šole, ki s
svojim delom in uvrstitvami na mednarodnih in
domačih strokovnih tekmovanjih najbolj
prispeva k promociji gostoljubja v Sloveniji in
Evropi, je eden izmed vrhuncev leta na Višji
strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor.
To prestižno priznanje za leto 2017 je prejel
študent Sebastjan Plevčak.

 Sebastjan Plevčak (na fotografiji prvi z leve) je letošnji Ambasador gostoljubja
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Pripravljena je že spletna stran za prijavo.
http://meet4businessmos2017.talkb2b.net

MOS spodbuja poslovni napredek in go-
spodarsko rast ter povezuje in razširja po-
slovanje v Sloveniji, na Balkanu, v Evropi
in v svetu. Lansko leto je na MOS-u sode-
lovalo več kot 1500 razstavljavcev iz 35
držav, ogledalo pa si ga je več kot 124.000
obiskovalcev.

Tematska področja kooperacijskega
srečanja OOZ MB:

• orodjarstvo,
• predelava plastičnih mas,

• servisne dejavnosti (klimatizacija,
strojne in elektro instalacije),

• tekstil in usnje,
• grafična dejavnost,
• gostinstvo in turizem.

Prijava: Rok za prijavo je 7. september
2017. Prijavljeni udeleženci, ki bodo imeli
organizirane sestanke in se srečanja ne
bodo udeležili oz. se ne bodo pravočasno
odjavili, bodo plačali stroške obveščanja
udeležencev v višini 50 EUR.

Pripravljena je spletna prijava: 
http://meet4businessmos2017.talkb2b.net

Dodatne informacije in prijave: 
Območna obrtno-podjetniška zbornica

Maribor, Urška Rafolt, tel: 041 355 135,
e-pošta: urska.rafolt@ozs.si.

Obrtniku brezplačno uredimo prijavo
ter mu pripravimo profil z vsemi prevodi
v angleški jezik.

Zainteresiranim bomo omogočili tudi
brezplačno delavnico: »Kako se uspešno
predstaviti na tujem trgu« (spletni profil,
spletna stran, vizitka, ppt predstavitev, ko-
munikacija..), 24. Avgusta 2017.

Kooperacijsko srečanje OOZ MB
na sejmu MOS v Celju

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor in Mariborska razvojna agencija organizirata kooperacijsko srečanje MEET4BUSINESS - MOS 2017, ki bo
potekalo: v torek, 12. septembra 2017, s pričetkom ob 13.00 uri, v Celju v okviru mariborskega dne na 50. Mednarodnem sejmu obrti in
podjetnosti (MOS).

OOZ Maribor ima rezerviran razstavni
prostor v dvorani L1. Vabimo vse

člane k sodelovanju in razstavljanju. Cena
najema 1m2 opremljenega razstavnega pro-
stora za člane mariborske zbornice je 60 €,
za člane ostalih podravskih zbornic je cena
120€, za nečlane oziroma poslovne part-

nerje članov je strošek 160 € (cene ne
vključujejo DDV). Prosimo vas, da svoj in-
teres in želeno kvadraturo posredujete v
priloženi prijavnici. Kvadratura v začetni
prijavi ne sme presegati 3m2. Rok prijave
je 1.9.2017, oziroma do zapolnitve naje-
tega prostora.

Prijave zbira: Območna obrtno-podje-
tniška zbornica Maribor, Titova c. 63,Ma-
ribor; e-pošta: leonida.polajnar@ozs.si ;
tel.:  02/3303-510; GSM 051 662 119 fax:
02/3000-491. Za dodatne informacije
lahko pokličete na prej navedeni telefon. 

Spoštovani člani!
Vabimo vas k sodelovanju na jubilejnem 50. mednarodnem
obrtnem sejmu (MOS) 2017 (12.–17. septembra)
»Razstavljanje na 50. mos-u od 12.-17. 9. 2017«

Prijavnica Za razstavljanje na MOS-u

Razstavljanje na sejmu 50.MOS-u 2017 (Želim najeti m2)

Podjetje/s.p.

Naslov podjetja/s.p

Davčna številka

E-poštni naslov:

Telefon/Mobi:

Ime in priimek odgovorne osebe prisotne na razstavnem prostoru:

Datum: Žig Podpis:

Prijave zbira: Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Titova c. 63,Maribor; e-pošta: leonida.polajnar@ozs.si ;
tel.:  02/3303-510; GSM 051 662 119 fax: 02/3000-491 
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Spoštovani, 
Vabimo vas, da se nam pridružite na iz-

obraževalnih dogodkih, ki smo jih pripra-
vili v sodelovanju s SPIRIT, Novo KBM in
ostalimi partnerji. V nadaljevanju vam
predstavljamo program celotnega strokov-
nega dneva. Prijave zbiramo na naslov ma-
ribor@ozs.si ali po telefonu 02 330 3 505.
Udeležba je brezplačna. Vabljeni tudi na
razstavni prostor na svetovanja in predsta-
vitve strokovnih sekcij.

Vljudno vabljeni!

• Izobraževalni dan Območne obrtno-
podjetniške zbornice Maribor 

• Predstavitev sekcije frizerjev in kozme-
tikov: Friziranje, ličenje, nega, perma-
nentni make-up, revija.. 

• Brezplačno individualno finančno sve-
tovanje Nove KBM razstavni prostor
OOZ Maribor, dvorana L1 

• Brezplačno svetovanje kako se pripra-
viti na poslovna srečanja (projekt EX-
PEDIRE) 

• Brezplačno individualno svetovanje za
opravljanje storitev v Avstriji, razstavni
prostor OOZ Maribor, dvorana L1
(11.00-13.00) 

• Predstavitev lokalne gostinske ponudbe
in vin ter turističnih produktov - Šta-
jerske zgodbe in okusi Štajerske 

• Brezplačno individualno finančno sve-
tovanje Nove KBM razstavni prostor
OOZ Maribor, dvorana L1

14.00-15.00
Sejna soba L1, dvorana L1, sejmišče
Kontakt: OOZ Maribor, 
Leonida Polajnar, direktorica
leonida.polajnar@ozs.si 

Predavanje v sklopu osveščanja lastnikov
družinskih podjetij o pomenu pravočasne

priprave in različnih tehnikah prenosa pod-
jetja na naslednike:

• Prenos lastništva – pravni vidik, pri-
prava podjetja na družinski prenos;
Slavko Vesenjak; Odvetniška pisarna
Vesenjak

• predstavitev dobrih praks: seznanitev s
priložnostmi in pastmi družinskega
podjetništva;

• mreženje in izmenjava izkušenj;

15.00-16.00
Sejna soba L1, dvorana L1, sejmišče
Kontakt: OOZ Maribor
Urška Rafolt
Podporna pisarna
urska.rafolt@ozs.si 

Osnovne informacije in praktični pri-
meri pri čezmejnem opravljanju storitev v
Avstriji  

Vabimo vas na »strokovni dan 
mariborske zbornice« 14. 9. 2017 na jubilejnem 
50. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju

Spoštovani,
Vabimo vas, da se nam pridružite na se-

jemskih dogodkih, ki smo jih pripravili v
sodelovanju s Celjskim sejmom , OZS in
ostalimi partnerji. V nadaljevanju vam
predstavljamo program celotnega otvorit-
venega dne. Posebej pa bi nas veselilo, da
se nam pridružite na razstavnem prostoru
ob 13:00 uri, ko bomo podpisali SPORA-

ZUM O SODELOVANJU med Obmo-
čno obrtno-podjetniško zbornico Maribor
in WK Steiermark (Graz) ter predstavili
novo mednarodno spletno platformo za
pomoč pri prodaji in nakupu podjetja v
okviru projekta C-TEMAlp. Vse dni
sejma (12.- 17. 9. 2017) se mariborska
zbornica predstavlja na razstavnem pro-
storu v dvorani L1 z lokalno ponudbo

hrane in vin- turistični produkti z naslo-
vom:  ŠTAJERSKE ZGODBE in OKUSI
ŠTAJERSKE. Obiskovalci bodo lahko
spremljali vsak dan predstavitve strokovnih
sekcij v »živo«, prikaz domače in umetno-
stne obrti: lončarstvo, šiviljstvo in kovači.
Na ogled in predstavljena bo tudi naravna
kozmetika in izdelki članov strokovnih sek-
cij.  Vljudno vabljeni!

Vabimo vas na »Mariborski dan« 12. 9. 2017 
na jubilejnem 50. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju 

Ura Naziv dogodka Lokacija Nosilec 

10.00- Slavnostno odprtje 40. MOS Modra dvorana, poslovna stavba 
Celjskega sejma 
Razstavni prostor OOZ Maribor,
dvorana L1

Celjski sejem d.d. 

13.00-14.00 MARIBORSKI DAN: Podpis sporazuma o poslovnem sodelovanju
med OOZ Maribor in WK Steiermark (Graz) ter predstavitev spletne
platforme CTEMAlp- prenos lasništva podjetij

Razstavni prostor OOZ Maribor, 
dvorana L1

OOZ Maribor 
Aleš Pulko 
Predsednik
WK Steiermark Direktor
Karl-Heinz Dernoscheg

13.00-16.00 kooperacijsko srečanje MEET4BUSINESS
http://meet4businessmos2017.talkb2b.net/

Sejna soba L1, dvorana L1, 
sejmišče 

OOZ Maribor 
Leonida Polajnar
direktorica
MRA Vladimir Rudl

16.00- Predstavitev domače in umetnostne obrti- lončarstvo. Praktičen
prikaz izdelave izdelkov

Razstavni prostor OOZ Maribor 
hala L1 

OOZ MARIBOR  
urska.rafolt@ozs.si 

Predstavitev gostincev iz Maribora lokalne gostinske ponudbe in vin ter turističnih produktov - Štajerske zgodbe in
okusi Štajerske (Sekcija za gostinstvo in turizem pri OOZ Maribor), razstavni prostor OOZ Maribor, dvorana L1



NAŠPOrOČeVALeC

SEKCIJE

V strokovnem delu regijskega srečanja Sek-
cije lesnih strok Podravja je Aleš Pulko,
predsednik OOZ Maribor zbrane seznanil
z mednarodnim projektom C-TEMAlp, v
katerem sodeluje mariborska obrtna zbor-
nica ter predstavil aktualne informacije o
izvajanju projekta. Predsednik Sekcije les-
nih strok na OOZ Maribor Anton Fidler
je predstavil program srečanja. Branko
Meh, predsednik OZS je predstavil Zakon

o vajeništvu, Višjo lesarsko šolo Maribor pa
sta predstavila Aleš Hus, direktor in Miro-
slav Novak, ravnatelj Višje lesarske šole
Maribor. Alojz Tuhtar predsednik Sekcije
lesnih strok pri OZS je predstavil aktivno-
sti sekcije, ki združuje okrog 2000 članov
in je ena številnejših sekcij pri OZS. Sicer
je pa lesarska dejavnost z vidika številnih
zakonodajnih zahtev in predpisov ena
izmed najbolj obremenjenih in zahtevnih

panog. O čezmejnem opravljanju storitev
v Avstriji in problemih, ki jih imajo pri tem
slovenski obrtniki in podjetniki, je v nada-
ljevanju spregovorila Urška Rafolt iz OOZ
Maribor, Dušan Fidler, sodni izvedenec za
stavbno in pohištveno mizarstvo ter media-
tor, pa sodno izvedenstvo in mediacijo v
praksi. 

Gostje in člani sekcije so si ogledali tudi
razstavo izdelkov dijakov zaključnih letni-
kov programa mizar in si ogledali sodobne
mizarske delavnice, v katerih dijaki opra-
vljajo prakso in izdelujejo izdelke za zaklju-
čni izpit.

Strokovno regijsko srečanje sekcije lesnih strok Podravja
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Leonida Polajnar

Štiričlansko družino Dreisibner iz Špič-
nika, naselja v občini Kungota, je okt-

obra lani doletela huda nesreča. Iz gorečega
doma so zvečer komaj ušli ognjenim zu-
bljem, del stare hiše je v požaru povsem po-
gorel. Na OOZ Maribor so se takoj odzvali
in pričeli s humanitarno akcijo pomoči za
prizadeto družino. Bili so pobudniki akcije,
ki sta jo kasneje medijsko razširila in izpe-
ljala novinarja RTV Maribor.

V humanitarno akcijo gradnje novega
doma za prizadeto družino z dvema otro-
koma so se vključili predvsem člani Sekcije
gradbincev pri OOZ Maribor. Podjetje
Proslik Frančiška Edra je opravilo izvedbo
fasade, za material pa so pridobili dona-
torje: izolacijo iz podjetja Fragmat, material
za zaključne sloje iz podjetja Baumit in le-
pila iz JUB-a. Vrednost dela z materialom
vred je ocenjena na okrog 8.000 evrov. »Po-
magati je bilo pripravljenih več članov
OOZ Maribor,« razlaga Frančišek Eder is
Proslika, »a je bila akcija že tako obsežna,

da dodatna pomoč ni bila več potrebna.«
Predstavniki zbornice, sekcije in podjetja
Proslik so bili povabljeni na svečano otvo-
ritev nove hiše, ki je bila zgrajena v pičlih
8 mesecih na lokaciji pogorele. Družina
Dreisibner se je OOZ Maribor, Sekciji
gradbincev in podjetju Proslik pismeno za-
hvalila za hitro in učinkovito pomoč ter za
čut za sočloveka v stiski.

Humanitarna pomoč mariborskih obrtnikov družini v stiski
 Avtor | Breda Malenšek

OOZ Maribor je 15. junija na Lesarski šoli v Mariboru organizirala strokovno regijsko srečanje Sekcije
lesnih strok Podravja. Srečanja so se kot gostje udeležili Aleš Pulko, predsednik OOZ Maribor, Branko
Meh, predsednik OZS, Alojz Tuhtar, predsednik Sekcije lesnih strok pri OZS in Aleš Hus, direktor šole. 

Na OOZ Maribor, Sekciji gradbincev in podjetju Proslik so se znova izkazali v humanitarni akciji,
pomoči družini, ki je ostala brez strehe nad glavo. Z donacijami za material in prostovoljnim delom so
poskrbeli za fasado nove hiše družine Dreisibner iz Špičnika, naselja v Kungoti, postavljene s
humanitarno pomočjo. Družina se je v novo hišo vselila 16. junija letos.

 Aleš Pulko, predsednik OOZ Maribor med pozdravnim govorom in predstavitvijo pro-
jekta C-TEMAlp na strokovnem regijskem srečanju Sekcije lesnih strok Podravja v Ma-
riboru

 Ekipa podjetja Proslik Frančiška Edra (zadnji z leve), ki
je opravila izvedbo fasade, za material pa so pridobili do-
natorje 

 Sprejem udeležencev in razstava izdelkov dijakov zaključnih letnikov programa
mizar
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Program Naziv dogodka 

13:00    Uvodni pozdrav in predstavitev storitev projekta za člane zbornice
Leonida Polajnar, direktorica OOZ Maribor  

13:10    Priprava na poslovna srečanja 
Vladimir Rudl, Mariborska razvojna agencija 

15:00    Skupinsko in individualno delo na primerih podjetnikov, oblikovanje predlogov za  izboljšavev

11Št. 5–7 2017
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V četrtek, 24. avgusta 2017
13:00-17:00
Območna obrtno podjetniška 
zbornica Maribor
Titova cesta 63 SI-2000 Maribor, 
T: (02) 3303 500

Vstop na tuje tržišče je težak posel in od
podjetnika zahteva dodatna znanja. Poleg
zakonodaje in predpisov je potrebno upo-
števati tudi jezikovne ovire in različne po-
slovne običaje. Pri tem je vsekakor koristno

če se na nastop na tujem trgu dobro pri-
pravimo in pri potencialnemu poslovnemu
partnerju vzbudimo zaupanje.

Projekt EXPEDIRE, je namenjen pod-
jetjem, ki začenjajo s svojim izvornim po-
slovanjem ali pa se želi širiti na avstrijski
trg. Podjetnikom bo ponudil brezplačne
storitve delavnic in seminarjev, poslovna
srečanja z avstrijskimi podjetji in indivi-
dualno pomoč pri navezovanju stikov.
Aktivnosti bodo potekale v sodelovanju z
gospodarskima zbornicama avstrijske Šta-
jerske in Koroške.

Mariborska razvojna agencija vas v sode-
lovanju z Območno obrtno podjetniško

zbornico Maribor vabi na prvo delavnico,
katere namen je podjetnike in obrtnike
uspešno pripraviti na poslovna srečanja v
tujini. V prvem delu delavnice bomo
predstavili glavne vidike priprave na po-
slovna srečanja v drugem delu pa bomo
z udeleženci pregledali konkretne pri-
mere in na njihovih primerih oblikovali
predloge za izboljšavo.

Število udeležencev je omejeno na 12-14,
zato vas prosimo da nam čim prej potrdite
vašo prijavo na telefon (02) 3303 500 ali
e-pošto leonida.polajnar@ozs.si.

Projekt delno sofinancira Evropski sklad
za regionalni razvoj v okviru Programa so-
delovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija
2014-2020. Vljudno vabljeni!

Vabilo na delavnico 
Kako se uspešno pripraviti na poslovna srečanja

V organizaciji SPIRIT Slovenije, javne agencije ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo, je OOZ Maribor 20. junija 2017 v Izobraževalni dvorani Doma obrtnikov na Titovi cesti
v Mariboru izvedla strokovno predavanje s področja psihološkega vidika prenosa lastništva družinskih
podjetij.

Pridružite se nam na poslovnem sreča-
nju,
ki se ga bo udeležilo 150 mednarodnih
podjetij.

Bodite zraven in najbolje izkoristite dva
dni vnaprej
dogovorjenih individulanih sestankov s
potencialnimi partnerji.

Vzpostavite prave stike in se srečajte s podjetji,
ki vas zanimajo in ki jih zanima vaše podjetje. 

ZA SODELOVANJE NA SEE MEET 2017 se lahko 
registrirate na www.seemeet.si 

SEE MEET SLOVENIA 2017 je mednarodni B2B forum, ki
ponuja edinstveno platformo za podjetja iz različnih

panog. V zgolj le dveh dneh lahko razširite svoje poslova-
nje na domačem in mednarodnih trgih z do 15 vnaprej
načrtovanimi osebnimi sestanki, ki nudijo hitro in učinko-
vito prepoznavanje interesa za nadaljnje poslovno sode-
lovanje. 

JE SEE MEET Slovenia 2017 PRAVI DOGODEK ZA VAS?
Želite vzpostaviti nove poslovne kontakte na zelo učinko-
vit in preprost način?
Potem je SEE MEET pravi dogodek za vas! 

PRETEKLA SEEMEET DEJSTVA

1326 srečanj | 104 podjetij | iz 10 različnih držav | 
134 podjetnikov

Organizatorji
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Območna obrtno-podjetniška zbornica
Maribor in Mariborska razvojna

agencija skupaj z Enterprise Europe Net-
work mrežo organizirata kooperacijsko sre-
čanje MEET4BUSINESS Agra 2017, ki
bo potekalo: 29. avgusta 2017 v okviru
55. Mednarodnega Kmetijsko Živilskega
Sejma AGRA 2017.

Pripravljena je že spletna stran za brezpla-
čno prijavo.
Povezava: 
http://meet4businessagra2017.talkb2b.net

AGRA je s svojo več kot 50 letno tradi-
cijo na stičišču štirih evropskih držav že
vrsto let največji tovrstni gospodarski in
strokovni dogodek v Sloveniji in širši regiji.
Gospodarski zato, ker na njem sodeluje
preko 1.700 razstavljavcev iz 30-ih držav,

strokovni pa zato, ker se na njem predsta-
vijo vse ključne strokovne inštitucije ter po-
teka preko 150 strokovnih in družabnih
dogodkov.

Tematska področja kooperacijskega
srečanja OOZ MB:

• trajnostni turizem za razvoj
• hrana iz naše bližine
• trajnostno kmetovanje
• trajnostno gospodarjenje z gozdovi
• kmetijska tehnika za visoko učinkovito

in trajnostno kmetovanje.

Prijava 
Rok za prijavo je 22. avgust 2017. Pri-

javljeni udeleženci, ki bodo imeli organizi-
rane sestanke in se srečanja ne bodo udele-
žili oz. se ne bodo pravočasno odjavili,

bodo plačali stroške obveščanja udeležen-
cev v višini 50 EUR.

Pripravljena je spletna prijava:
http://meet4businessmos2017.talkb2b.net

Dodatne informacije in prijave 
Območna obrtno-podjetniška zbornica

Maribor, Urška Rafolt, tel: 041 355 135,
e-pošta: urska.rafolt@ozs.si.

Obrtniku brezplačno uredimo prijavo
ter pripravimo profil z vsemi prevodi v
angleški jezik.

Prijavljeni udeleženci, ki se srečanja ne
bodo udeležili oz. se ne bodo pravočasno
odjavili, bodo plačali 50 EUR.

Zainteresiranim bomo omogočili tudi
brezplačno delavnico: »Kako se uspešno
predstaviti na tujem trgu« (spletni profil,
spletna stran, vizitka, ppt predstavitev, ko-
munikacija..), 24. Avgusta 2017.

Kooperacijsko srečanje OOZ Maribor 
Meet4Business Agra 2017 

Območna obrtno-podjetniška zbornica
Maribor skupaj z Agencijo SPIRIT in

MGRT 29. avgusta 2017 v okviru 55. Med -
narodnega Kmetijsko Živilskega Sejma
AGRA 2017 in Kooperacijskega srečanje
Meet4Business Agra 2017 organizira: 

Predavanje v sklopu osveščanja lastni-
kov družinskih podjetij o pomenu pra-
vočasne priprave in različnih tehnikah
prenosa podjetja na naslednike:

• strokovno predavanje: preoblikova-
nje, vrednotenje in nasledstvo na po-
dročju prenosa družinskih podjetij;
Mateja Ahej, SUPERIOR D.O.O.;

• predstavitev dobrih praks: seznanitev
s priložnostmi in pastmi družinskega
podjetništva;

• mreženje in izmenjava izkušenj;

Dodatne informacije in prijave: 

Območna obrtno-podjetniška zbornica
Maribor, Urška Rafolt, tel: 041 355 135,
e-pošta: urska.rafolt@ozs.si.

Vabimo vas na strokovno predavanje s področja prenosa 
družinskih podjetij

Junija je OOZ Maribor v sodelovanju z
Andragoškim zavodom Maribor, kot izva-
jalcem  storitev, namenjenih za svetovalno
in izobraževalno dejavnost zaposlenih, fi-
nansirane iz sredstev Evropskega socialnega
sklada in Ministrstva za izobraževanje, zna-
nost in šport, organizirala 40 urni brezpla-
čni tečaj učenja angleškega jezika. Največ
zanimanja je bilo med članicami Sekcije
frizerjev in kozmetikov. Skupina 15 udele-
ženk se je tako pod vodstvom učiteljice
Mateje Pihlar, iz Andragoškega zavoda Ma-
ribor (na fotografiji v spodnji vrsti prva z

desne) vsak ponedeljek in sredo zvečer ude-
ležila tečaja učenja angleškega jezika v Iz-
obraževalni dvorani Doma obrtnik v Ma-
riboru. Mateja Pihlar je bila z udeležen-
kami zelo zadovoljna. Povedala je, da tečaj
redno obiskujejo, da so pozorne in vestne,
da se hitro učijo in da jim ni težko delati
domačih nalog. Tudi udeleženke tečaja so
pohvalile svojo učiteljico, s katero so se
dobro ujele. Da rade hodijo na tečaj, so po-
vedale, da jih je veliko naučila, da so obno-
vile znanje angleščine in pridobile veliko
novega znanja ter da so prijetna skupina in

se rade tudi družijo. In da se bodo prav vse
jeseni vpisale v brezplačni nadaljevalni
tečaj, saj bi rade več znale. In kadar imajo
takšno priložnost, bi jo bilo škoda zamu-
diti. 

Brezplačen tečaj angleščine
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

IZOBRAŽEVANJE



13Št. 5–7 2017

SEKCIJE

Ratimir Krznarič je julija dopolnil 50-
letnico obrtniškega staža. Je priznan

frizerski mojster, od leta 1998 predsednik
Sekcije frizerjev in kozmetikov pri OOZ
Maribor. Kot aktivnega obrtnika ga naj-
demo v vseh oblikah delovanja mariborske
obrti že v drugi polovici prejšnjega stoletja.
Sodeloval je pri ustanovitvi kluba frizerjev,
skupne frizerske delavnice za usposabljanje
in izobraževanje v tej stroki in veliko ener-
gije je posvečal spremembam zakonodaje,
statusu in veljavi obrti v takratni družbeni
ureditvi. Deloval je v številnih mariborskih
in republiških obrtniških organih, skrbel za
dobro organizirano delovanje sekcije, ki jo
vodi, bil stalno prisoten pri delu sekcije fri-
zerjev Obrtne zbornice Slovenije, izstopa-
joče je tudi njegovo vztrajno in odlično so-
delovanje s frizersko šolo v Mariboru in
drugimi izobraževalnimi institucijami. Bil
je aktiven član gradbenega odbora obnove
Doma obrtnikov Maribor, soustanovitelj
Sklada za izobraževanje delavcev v obrti
Maribora, zaslužen je za stalno izobraže-
valno dopolnjevanje članov sekcije, regijsko

povezovanje in sodelovanje frizerjev na
vseh manifestacijah obrti ter za njihovo pri-
sotnost na večini svetovno pomembnih sej-
mov in strokovnih prireditev. 

Ob tem vsega spoštovanja vrednem jubi-
leju so ga na sedežu njegovega frizerskega
salona na Slovenski ulici v Mariboru s če-

stitkami in simboličnimi darili presenetili
predstavniki OOZ Maribor ter Sekcije fri-
zerjev in kozmetikov, prijatelji, sodelavci in
znanci, njegove dolgoletne stranke in še bi
lahko naštevali. Iskrene čestitke k visokemu
in uspešnemu obrtniškemu jubileju. 

50 let frizerstva Ratimirja Krznariča
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

Članice in člani Sekcije frizerjev in koz-
metikov so se 22. maja zbrali v izobra-

ževalni dvorani Doma obrtnikov Maribor
na drugem regijskem zboru. Andragoški
zavod Maribor je pripravil predstavitev
projekta Informiranje in svetovanje za
odrasle, ki je namenjen izobraževalnim in
učnim možnostim delodajalcem in pri njih
zaposlenih. Projekt omogoča različne brez-
plačne izobraževalne in učne možnosti, in
sicer od učenja tujih jezikov (angleščine) in
računalništva. Med članicami je bil odziv
za prijavo na učenje angleščine zelo velik in
zbralo se je dovolj prijav, da so se tečaji za-
čeli že v juniju. Sodelovanje s Srednjo šolo
za oblikovanje Maribor je predstavila
Nadja Jager Popovič, ravnateljica šole, ki je
pohvalila prireditev šole, festival Oblikova-
nja, ki so ga letos izvedli že drugič. Zelo za-
nimiva in vedno aktualna tema je bila
Kako se pripraviti na obisk inšpektorja (sa-
nitarni, delovni, tržni) in podanih je bilo
nekaj aktualnih informacij o Zakonu o va-
jeništvu. Kaj prinaša nov zakon in kdaj bo

začel veljati. Predsednik sekcije Ratimir
Krznarič je predstavil plan dela sekcije za
jesen 2017, ki zajema od sodelovanje na
sejmu MOS v Celju, strokovni ekskurziji

in sodelovanju na kariernem sejmu. Sledilo
je redno periodično usposabljanje za no-
silce obrti iz varnosti pri delu in požarnega
varstva, ki ga je izvedel.Anton Kunstek.

Drugi regijski zbor Sekcije frizerjev in kozmetikov
 Avtor | Leonida Polajnar, Foto | Leonida Polajnar



Tekmovanje v kuhanju osnovnošolcev
Zlata kuhalnica organizira Turistična

zveza Slovenije v sodelovanju s Štajersko
turistično zvezo, Turistično-gostinsko zbor-
nico Slovenije in Obrtno-podjetniško zbor-
nico Maribor. Zlata kuhalnica je med od-
mevnejšimi promocijskimi akcijami gostin-
skih poklicev in načinov, kako navdušiti
mlade za poklic kuharja in jim hkrati pri-
bližati zdravo in pristno slovensko hrano.
Namen tekmovanja pa je tudi medsebojno

spoznavanje in druženje. Tema tokratnega
tekmovanja je bila priprava krajnske klo-
base in sladki skutini štruklji. Pripravljene
jedi je ocenila posebna komisija, sestavljena
iz strokovnjakov s področja gastronomije,
ki so pohvalili prav vse ekipe, da so dobro
opravile delo. 

Na podelitvi priznanj je ekipam čestital
tudi Marjan Vidovič, predsednik Sekcije
gostincev pri OOZ Maribor, ki je že vrsto
let član ocenjevalne komisije. Ekipam je iz-

ročil praktične nagrade – darilne bone za
pogostitev v gostinskih lokalih, ki so jih
prispevali gostinci iz Maribora in okolice.

Junija je 50 letnico uspešnega delovanja
slavilo družinsko podjetje Neonart iz

Maribora, ki izdeluje, montira in servisira
svetlobne in reklamne napise in table. Ob
tem visokem jubileju so 1. junija v Hotelu
Habakuk pod Pohorjem organizirali spek-
takularno prireditev z veliko luči, svetlob-
nimi efekti, nastopi znanih estradnikov,
številnimi gosti, poslovnimi partnerji in
bogato pogostitvijo. Med gosti je bil tudi
predsednik OOZ Maribor Aleš Pulko, ki
je v pozdravnem govoru izpostavil pomen
družinskega podjetništva pri nas in ponos,
da so med člani zbornice tudi tako uspešna

podjetja, kot je Neonart. Podjetje je nasled-
nica v šestdesetih letih prejšnjega stoletja
ustanovljenega podjetja Svetlobne reklame
Kreuh, Viktorja Kreuha, enega od ustanov-
nih članov Mariborske obrtne zbornice.
Danes je Neonart, ki ga vodita zakonca
Marta Kreuh Zorec in Stanko Zorec, eno
vodilnih podjetij za izdelavo svetlobnih na-
pisov in reklam ter tabel pri nas, vse bolj pa
so prisotni tudi preko slovenskih meja. Nji-
hove storitve so najvišje kakovosti. Od leta
2007 poslujejo v novih poslovnih prosto-
rov na Zagrebški cesti v Mariboru. 
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50 – let družinskega podjetja Neonart
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

Zlata kuhalnica 2017 
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

Na regijskem tekmovanju v kuhanju za osnovne šole Zlata kuhalnica, ki je bilo 5. maja na Srednji šoli
za gostinstvo in turizem Maribor, se je pomerilo 14 tričlanskih ekip osnovnih šol iz Maribora in
okolice. Najboljši se bodo pomerili na državnem tekmovanju, ki bo oktobra v okviru v okviru
Gostinsko turističnega zbora v Krajnski gori.

OOZ Maribor je v sodelovanju z
WKSteiermark, Follow.me in IR Sty-

ria pripravila Borzo business transfer, s ka-
tero vas bomo redno obveščali s podatki
tujih podjetij (avstrijska štajerska), ki so na
prodaj. Za vse dodatne informacije vas
vljudno vabimo v podporno pisarno za pre-
nos lastništva podjetij, prodaja/nakup pri
OOZ Maribor. Več informacij: Urška Ra-
folt, e-naslov: urska.rafolt@ozs.si; telefon:
041 355 135. 

Prodaja se:

• Izobraževalni inštitut na področju zdrav-
stva, glavne usmeritve: izobraževanje,
pouk in nadaljnje usposabljanje v zdrav-
stvenem sektorju, izobraževanje o zdrav-
stveni negi tako za javne kot za zasebne
institucije, pridobljen: certifikat ISO
29990:2010 kot izobraževalna ustanova
Zveznega ministrstva za znanost, razi-
skave in gospodarstvo, dejavnost: izobra-
ževanje-raziskava-razvoj, regija: štajerska;

• Alex Autoshop - Alexander Wagner, trgo-
vina avtomobilskih delov, franšizna po-
družnica družbe Serex, podjetje z 20%
letno stopnjo rasti, nizki fiksni stroški,
zelo dobra lokacija na severu Gradca, de-
javnost: trgovina z avtomobilskimi deli,
ustanovitev: 2013, št. zaposlenih: 5, re-
gija: štajerska;

• Oglaševalsko podjetje, ki izdeluje na-
lepke, specializirani v oglaševalski tehniki,
kupci doma in v tujini, ponujajo tudi
predstavitev in pomoč pri vpeljevanju no-

Nagrade – darilne bone za ekipe osnovnošolcev, ki so sodelovale na tekmovanju za Zlato kuhalnico 2017 v Mariboru so prispevali
gostinci iz podravske regije: Picerija Špajza, Jani Vuk, Majšperk; Restavracija Vnukec, Sašo Vnuk s.p., Limbuš; Villa Rustica, Peter
Rajšek, Maribor; Okrepčevalnica Ribji bistro, Emica Neuvirt Ivančič s.p., Maribor; Gostilna 29, Simon Fekonja s.p., Lenart; Gostišče
pri Antonu, Jože Braček s.p., Cerkvenjak; Gastro Ptuj, gostinstvo d.o.o., Marjan Skok s.p., Ptuj in Marjan Vidovič, Črni Baron

 Marjan Vidovič, član komisije za ocenjevanje jedi, je
skrbno spremljal delo mladih kuharjev 

Borza - business transfer 
(poslovni prenos) TC E Alp
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vega lastnika, prevzemnika, idealno kot
dopolnitev k obstoječi oglaševalski agen-
ciji ali obrtnega podjetja, možna je spre-
memba lokacije, dejavnost: oglaševanje,
ustanovitev: 1982, št. zaposlenih: 5, re-
gija: štajerska;

• Popolnoma opremljena kavarna v zgodo-
vinskem okolju na najboljši lokaciji, lo-
kacija: Bad Radkersburg - v starem mest-
nem jedru (v okolici wellness term), tu-
ristično območje: več kot 550.000 preno-
čitev letno, kavarna zajema veliko sončno
delno pokrito teraso, dejavnost: gostin-
stvo, ustanovitev: 2012, št. zaposlenih:
več kot 5, regija: štajerska;

• Uveljavljeno lesno gradbeno podjetje,
idealno za lesne gradbene tehnike, tesarje,
mizarje in/ali gradbene inženirje, paleta
vključuje izdelke iz avstrijskega kakovost-

nega lesa, vzpostavljeno lastno medna-
rodno distribucijsko omrežje z veliko
bazo kupcev, dejavnost: lesna dejavnost,
ustanovitev: 1960, št. zaposlenih: 20, re-
gija: štajerska;

• Uveljavljena restavracija v starem mest-
nem jedru Gradca z veliko lepo Viteško
dvorano, niso potrebna nobena nova vla-
ganje, možen takojšen prevzem, dejav-
nost: gostinstvo, ustanovitev: 1987, št. za-
poslenih: več kot 5, regija: štajerska;

• Studio za fitnes, zdravje in dobro počutje,
več kot 200 m2, prevzem z opremo:
100.000 €, prevzem brez opreme: 60.000
€, dejavnost: prosti čas in šport, ustano-
vitev: 2012, št. zaposlenih: več kot 5, re-
gija: vzhodna štajerska;

• Prodaja kavnih avtomatov in dodatkov,
posebne produkcije ter storitev, obstoječa

spletna stran s spletno trgovino, Facebook
profil ter YouTube kanal: 60-70 filmov.
Spletna stran ima več kot 10.000 ogledov,
možna je sprememba lokacije, velika baza
rednih kupcev (cca. 40.000 kupcev, de-
javnost: prodaja, ustanovitev: 2003, št.
zaposlenih: več kot 5, regija: štajerska;
Restavracija z dodatno trgovino s hrano

in mobilnim cateringom, restavracija za-
jema 50 sedišč, kuhinjo in skladišče, dejav-
nost: gostinstvo in prodaja, ustanovitev:
1910, št. zaposlenih: več kot 10, regija: šta-
jerska;
• Kozmetični saloni v Gradcu (podaljševa-

nje trepalnic, Garra rufa – ribja terapija
(zdravljenje), make-up), zajema 89 m2,
dejavnost: kozmetična dejavnost, ustano-
vitev: 2014, št. zaposlenih: brez, regija:
štajerska.

Intervju NKBM – sodobno gotovinsko poslovanje – storitev e-gotovina

Nova KBM predstavlja inovativno rešitev 
za gotovinsko poslovanje podjetij

V Novi KBM so na področju sodobnega
gotovinskega poslovanja za gospodarske
družbe razvili novo storitev, ki so jo po-
imenovali e-gotovina. Breda Jurič, vodja
oddelka gotovinskega poslovanja pri
Novi KBM, o njej v pogovoru pojasnjuje,
da je to prva tovrstna storitev v Sloveniji.
Z njo Nova KBM podjetjem, ki poslujejo
z gotovino, prinaša vrsto poenostavitev,
pa tudi prihranek časa in nižje stroške.
Gotovinsko poslovanje je lahko precej
zahtevno. V Novi KBM ste razvili prvo
storitev pri nas, ki omogoča, da se lahko
izognemo nevšečnostim, povezanim z go-
tovinskim poslovanjem. Kako?
Nova storitev s stalnim centralnim nadzo-
rom nad gotovino in gotovinskim poslova-
njem omogoča predvsem večjo varnost.
Obenem poenostavlja poslovanje in omo-
goča hitrejši priliv sredstev na uporabnikov
račun. Hkrati prinaša boljšo preglednost,
saj zagotavlja sledljivost vseh gotovinskih
transakcij. 

Novo storitev ste razvili kot aplikaciji za
e-poslovanje?
Drži, aplikaciji iGot in Web-gotovino smo
skupaj poimenovali e-gotovina. Razvijali
smo ju s ciljem optimizacije poslovanja
tako za banko kot za stranke. Aplikaciji
med drugim omogočata vnos in najavo po-
logov in dvigov za pravne osebe in s tem
prehod v digitalizacijo postopkov. Produk-
cija obeh aplikacij teče že skoraj leto dni in
veseli nas, da storitev e-gotovina nekaj
trgovcev že uspešno uporablja. Še več jih
aplikaciji testira oz. se z njimi dogovarjamo
o tem. 

Uporabnost aplikacij se kaže z različnih
vidikov. Nekaj ste jih že omenili, kako pa
je z dokumentiranjem?
Zagotovo lahko izpostavim še hitrejšo in
dokumentirano komunikacijo med udele-
ženci procesa, sledenje vrednostnim pošilj-
kam prek spleta, pa tudi sprotno in takoj-
šno statistiko ter uvoz preglednic. Aplika-
ciji omogočata še avtomatizacijo zapiranja
v računovodstvu z izmenjavo sporočil v
GS1 XML komunikacijskem standardu.

Kakšna je cena te storitve?
O pavšalni ceni trenutno še ne moremo go-
voriti, ampak ceno rešitev e-gotovina obli-
kujemo na podlagi potreb in želja vsake
stranke. Pri tem na primer upoštevamo
vrednost in dejansko število odvozov goto-
vine in nekatere druge dejavnike.

Ali ima kakšno podobno storitev razvito
tudi katera druga banka na našem trgu?
Ponosni smo, da je Nova KBM na tem po-
dročju vodilna oz. prva banka, ki storitve v
podporo e-gotovinskemu poslovanju pod-
jetje že aktivno ponuja na trgu. Ostale
banke storitev te vrste še niso razvile ali jih
še ne ponujajo. Še več, na nas se obračajo
tudi nekatere druge banke, tako da storitev
e-gotovina ta čas že opravljamo za njihove
stranke. To je nedvomno dokaz, da govo-
rimo o uporabni in kakovostni rešitvi. 

Za katere vrste uporabnikov je najbolj
primerna ta storitev, komu jo priporo-
čate?
Primerna je tako za velike družbe kot za
manjša in srednje velika podjetja, ki poslu-
jejo z gotovino, ne glede na panogo, v ka-

teri delujejo, ali njihovo dejavnost. Med
njimi niso le velika trgovska podjetja oz.
verige, ampak tudi lekarne, energetska in
komunalna podjetja, marsikateri obrtnik,
npr. frizerski saloni, ter proračunski upo-
rabniki, kot so ministrstva, občine, šole … 

Kako se uporabnik naroči na to storitev?
Vzpostavitev storitve e-gotovina je nadvse
preprosta. Najprej skupaj ugotovimo po-
sebne zahteve, ki jih ima posamezno pod-
jetje. Nato na podlagi rešitev prilagodimo
programsko opremo. Vsaki stranki se po-
sebej posvetimo in prisluhnemo njenim
poslovnim potrebam in željam ter ji nato
predlagamo primerno rešitev. Po testnem
obdobju vključimo storitev in podjetje
lahko posluje sodobno in stroškovno učin-
kovito tudi na področju gotovinskega po-
slovanja.




