
Tiskovina / Poštnina plačana pri pošti 2102 Maribor

Št. 8–9 2018

INFORMATOR OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE MARIBOR
NAŠPOROČEVALEC

P
R

E
JE

M
N

IK

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

Kako omiliti težave slovenskih 
podjetij zaradi pomanjkanja 

delavcev?

? ? ?
? ? ? ? ? ? ?



2 NAŠPOROČEVALEC

IZ OOZ MARIBOR
Kako do delovnega dovoljenja po
sporazumu?

Sporazum iz leta 2013 je določal, da lahko
za zaposlitev v Sloveniji kandidira kot brez-
poselna oseba tisti, ki je prijavljen pri Za-
vodu za zaposlovanje v BiH. Tam so bila ob-
javljena prosta delovna mesta slovenskih de-
lodajalcev, ki so nameravali zaposliti delavce
iz BiH in za katera slovenski zavod za zapo-
slovanje v svojih evidencah ni imel ustreznih
kandidatov. Oseba, ki je izpolnjevala pogoje,
je prišla na seznam predlaganih kandidatov.
Če je oseba bila izbrana s strani delodajalca,
je bila podpisana pogodbo o zaposlitvi. Po-
godba o zaposlitvi je sklenjena najmanj za
dobo enega leta. Delodajalec nato vloži
vlogo za izdajo dovoljenja na Zavod RS za
zaposlovanje na obrazcu TUJ-BIH-1. Do-
voljenje je bilo izdano z veljavnostjo treh let.
Prvo leto zaposlitve morate biti zaposleni pri
delodajalcu, ki je zanj pridobil delovno do-
voljenje oziroma pri njegovem pravnem na-
sledniku. V preostalem obdobju veljavnosti
dovoljenja pa se lahko zaposli pri drugih de-
lodajalcih, saj ima prost dostop na slovenski
trg dela. Po treh letih lahko svoje dovoljenje
podaljša za nadaljnja tri leta pod pogoji, do-
ločenimi v Sporazumu.

Dovoljenje dobi delodajalec in po pri-
hodu v Slovenijo tudi delavec migrant.

V primeru, da je delavec po prvem letu
zaposlitve brez svoje krivde izgubil zaposli-
tev, je imel pravico, da se prijavi pri sloven-
skem Zavodu za zaposlovanje in uveljavlja
pravico do denarnega nadomestila za brez-
poselnost in druge pravice, ki mu pripadajo
po slovenski zakonodaji.

Pomembno! 
Zavod za zaposlovanje RS opozarja: 
Ne nasedajte posrednikom!
Posredovanje zaposlitev in dela
javni zavodi po vsem svetu opra-
vljamo brezplačno.
Stroški postopka predstavljajo
upravne takse in gredo v primeru
pridobitve dovoljenja za zaposlitev
v Sloveniji v breme delodajalca.
Delovno dovoljenje za zaposlitev
državljanov BiH, ki se izda na Za-
vodu za zaposlovanje, se upošteva
kot soglasje k enotnemu dovolje-
nju, ki ga izda upravna enota.
Poleg življenjepisa je potrebno po-
skrbeti še za uradni prevod spriče-
val in diplom ter za veljavnost
osebnih dokumentov.

Kako do delovnega dovoljenja
po sporazumu?

Odprava predhodne 30-dnevne prijave
pri ARZ-BiH

V skladu s spremembo Sporazuma se je
odpravila obveznost predhodne 30-dnevne

Med glavnimi težavami, s katerimi se danes srečujejo predvsem mala in srednje velika podjetja, je
pomanjkanje usposobljenih strokovnih kadrov za uspešno poslovanje. S to težavo se sooča nasploh
celotno gospodarstvo. Vrsto let je veljalo, da za veliko število brezposelnih, ki jih je beležila naša regija, ni
dovolj dela, zato so mnogi iskali rešitev v tujini, predvsem zaradi višjih plač. Zgodilo pa se je, da se je
situacija obrnila, gospodarstvo je našlo nov zagon, delež brezposelnih se je zmanjšal, delodajalci pa
iščejo nove sodelavce. Zdaj je dela več, kot je zainteresiranih zanj. Med najbolj iskanim kadrom so varilci,
orodjarji, zidarji, kovinarji, inženirji, delavci za preprosta dela, vozniki, ... 

Tudi število mladih brezposelnih se
zmanjšuje, zaradi spremenjene pokoj-

ninske zakonodaje pa na delu ostaja vse več
starejših. Pomembno je postalo spreme-
njeno razmišljanje delodajalcev, da so tudi
starejši delavci koristni in potrebni. Vse
bolj se uveljavlja pravilo: »Bolj si star, bolj
si zaposljiv«.

Eden izmed načinov pridobivanja delav-
cev je za delojemalce tudi ta, da delavca spe-
ljejo konkurenčnemu podjetju, ker mu po-
nudijo višjo plačo. A za delodajalce takšen
predlog običajno ni sprejemljiv, saj po nji-
hovih trditvah izdelki in storitve postanejo
predragi in na trgu niso več konkurenčni.

Delavcev premalo na vseh 
področjih

Predsednik mariborske zbornice Aleš
Pulko poudarja, da je že leta težko najti
delavce deficitarnih poklicev, zdaj pa se
pojavlja primanjkljaj delavcev na vseh po-
dročjih, nekoliko manj le v storitvenih de-
javnostih. Na zbornici že dve leti na ka-
riernih sejmih mlade aktivno usmerjamo
v ‘zaposljive’ poklice, a je to proces, ki
traja nekaj let. 

V preteklosti je veliko delavcev dnevno
ali drugače migriralo v Avstrijo, a so se po
dveh, treh letih pričeli vračati. Osebni do-
hodki v podravski regiji so se ponovno sta-
bilizirali. Razlika v primerjavi z avstrijskimi
plačami je vedno manjša, zagotovo pa ne
pokrije dodatnih ur delavčeve odsotnosti
od doma oz. časa, ki ga delavec preživi na
poti do delovnega mesta v tujini.

Ker ustrezno izobražene ga kadra
za deficitarne poklice na trgu dela
zmanjkuje in se delodajalci 
posledično srečujejo z vedno več-
jimi ovirami bo organizirala Obmo-
čna obrtno-podjetniška zbornica
Maribor novinarsko konferenco na
temo pomanjkanja kadrov v pod-
jetništvu. Vabimo vas, da se nam

pridružite na otvoritveni dan
sejma MOS, 11. septembra 2018,
ob 14.00 uri na »Mariborskem
dnevu«, v sklopu katere bomo iz-
vedli novinarsko konferenco na
temo:»Kaj storiti, da omilimo te-
žave slovenskih podjetij s pomanj-
kanjem delavcev?« OOZ Maribor
razvija nov izobraževalni program,
ki bo omogočal pridobivanje
ustreznih znanj in bo temeljil na
praksi, pri čemer tesno sodeluje s
podjetji in izobraževalnimi ustano-
vami.

Območna obrtno-podjetniška zbornica
Maribor bo še v letošnjem letu organizirala
oziroma sodelovala na kariernem sejmu v
tujini - delodajalce bomo peljali v Bosno in
Hercegovino, da bi tam našli delavce, s ka-
terim bi premostili ta čas pomanjkanja
ustreznega kadra pri nas.

Zaposlovanje državljanov BiH
S 1. novembrom 2017 je začel veljati

Zakon o Spremembah in dopolnitvah
Sporazuma o zaposlovanju državljanov
Bosne in Hercegovine (BiH) v Republiki
Sloveniji, ki je stopil v veljavo 1. marca
2013. Sporazum določa pogoje zaposlova-
nja državljanov BiH in postopke za izdajo
delovnih dovoljenj, ne vključuje pa pra-
vice do prebivanja v Republiki Sloveniji
(RS). S spremembami so se odpravile ne-
katere pomanjkljivosti, ki so se od leta
2013 pokazale v praksi in na katere so
opozarjali delodajalci, delavci in socialni
partnerji.

Sporazum iz leta 2013 določa, da se lahko
državljani BiH zaposlijo v Sloveniji, če:
• so prijavljeni pri pristojnih javnih službah

za zaposlovanje v Bosni in Hercegovini
(ARZ-BiH) kot brezposelni in so starejši
od 18 let,

• na trgu dela v Sloveniji ni ustreznih do-
mačih kandidatov za ponujeno prosto de-
lovno mesto,

• delodajalec izpolnjuje zakonske pogoje za
zaposlitev tujca.

Kako omiliti težave slovenskih podjetij 
zaradi pomanjkanja delavcev?
 Avtor | Urška Rafolt
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prijave kandidatov pri Agenciji za delo in
zaposlovanje Bosne in Hercegovine (ARZ-
BiH). Omenjena obveznost je lahko za de-
lavce in tudi delodajalce predstavljala do-
ločeno težavo, saj je omogočala le zaposli-
tev oseb, ki so bile v času postopka vsaj že
30 dni prijavljene pri bosanskem zavodu
(agenciji za delo in zaposlovanje: ARZ-
BiH). Slovenski delodajalci so večkrat opo-
zorili na potrebo po spremembi te obvez-
nosti, saj praktično ni omogočala vodenja
postopkov za delavce, ki so želeli zamenjati
zaposlitev oziroma še niso bili vsaj 30 dni
prijavljeni kot brezposelni pri ARZ-BiH. 

Uvedena sprememba omogoča takojšnjo
zaposlitev državljana BIH v Sloveniji samo
na podlagi prijave pri pristojnih javnih
službah za zaposlovanje v BiH, kar je bilo
do sedaj možno le pri strokovni zaposlitvi.

Lažja sprememba delodajalca pri prene-
hanju zaposlitve v prvem letu zaposlitve

S spremembo Sporazuma se delavcu mi-
grantu omogoča, da se lahko ob morebitni
izgubi zaposlitve zaradi izredne odpovedi iz
razlogov na strani delodajalca (npr. neizpla-
čevanje plač in prispevkov, neizpolnjevanje
drugih pogodbenih obveznosti) v prvem

letu veljavnosti dovoljenja ponovno zaposli
na istem delovnem mestu. Pri tem mora
biti izpolnjen pogoj, da se v 30 dneh od
prenehanja delovnega razmerja znova
vključi v obvezno socialno zavarovanje
države zaposlitve. Tako dovoljenje ne pre-
neha veljati oziroma tujec lahko nadaljuje
zaposlitev v državi zaposlitve. 

S tem se bistveno olajša sprememba de-
lodajalca v prvem letu zaposlitve, kar je bilo
do sedaj možno samo, če je delavec na pod-
lagi prenehanja uveljavil pravico do denar-
nega nadomestila za brezposelnost.

Poimensko zaposlovanje
Po dosedanjih izkušnjah pri izvajanju

Sporazuma, kjer večino zaposlovanja pred-
stavlja zaposlovanje že znanih kandidatov,
sta pogodbenici ugotovili, da slovenski de-
lodajalci pri zaposlovanju državljanov BiH
v praksi večinoma iščejo točno določene
delavce migrante, ki bi jih želeli zaposliti
na podlagi preteklih izkušenj, priporočil
ipd. Takšno zaposlovanje je bilo sicer
možno izvajati že po dosedanjem Spora-
zumu, vendar je poimensko zaposlovanje
kot poseben postopek odslej tudi jasno do-
ločeno v spremenjenem Sporazumu.

Pravno varstvo vlagateljev
V Sporazumu do sedaj ni bilo jasno

opredeljeno pravno varstvo vlagateljev (ti-
stih, ki predložijo vloge za izdajo ali podalj-
šanje dovoljenja za zaposlitev državljanov
BiH). Spremenjeni Sporazum zdaj določa,
da o pritožbah zoper sklepe in odločbe, ki
jih v postopku na prvi stopnji izda pristojni
nosilec države zaposlitve, to je Zavod RS za
zaposlovanje, odloča slovensko Ministrstvo
za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti.

Jasna določitev obvezne 6-mesečne pre-
kinitve po izteku dovoljenja

V spremenjenem Sporazumu je zdaj
jasno določeno, da obveznost šestmesečne
prekinitve zakonitega prebivanja velja
samo, kadar se delavec migrant prosto-
voljno vrne v državo izvora po prenehanju
veljavnosti dovoljenja zaradi preteka časa,
za katerega je bilo dovoljenje izdano (3
leta). Tako se je besedilo Sporazuma uskla-
dilo z nacionalno zakonodajo, ki ne določa
obvezne prekinitve zakonitega prebivanja
pri ponovni zaposlitvi v Sloveniji.

Aktivnosti s področja animiranja in
povezovanja, ki so se izvedla na OOZ
Maribor v preteklem obdobju, so bila: 

Brezplačno usposabljanje na temo »Mo-
tivacija na delovnem mestu«, kjer nam je
predavateljica Mojca Lubanjšek Pehant z go-
stoma Polono Požgan in Sašom Papp na prav
poseben in zanimiv način predstavila orga-
nizacijske strukture, načine sodelovanja in
načine komunikacija, ki vplivajo na uspeš-
nost podjetja. Dobili smo odgovore na šte-

vilna vprašanja, ki se porajajo na delovnem
mestu, kot so: Kdo in kako predaja informa-
cije komu do kdaj in kako naj potujejo
nazaj? Kako motivirati sebe in zaposlene, da
se dogovorjenega držijo? Kako ustvariti
dobre medosebne odnose in kaj je tisto, kar
jih največkrat slabi? Na usposabljanju smo se
pogovarjali tudi o različnih vlogah žensk in
moških pri vzpostavljanju in ohranjanju
dobre medosebne komunikacije v podjetju.

Ameriška raziskava je pokazala, da vsak
zaposleni na leto porabi povprečno 18 de-

lovnih dni za konflikte. Tudi, če upošte-
vamo dejstvo, da je slovensko poslovno
okolje drugačno od ameriškega velja, da za
prerekanje, nesoglasja ali slabe občutke po-
rabimo bistveno preveč časa in energije.
Lastnik, direktor, vodja – vse niti za pre-
obrat so v vaših rokah. Začnite spreminjati
sebe, da bodo drugi lahko sledili!

Usposabljanje je bilo zelo dobro obi-
skano. Izkazan je bil velik interes, zato
bomo delali v smeri ponovitve obravna-
vane ali podobne teme.

 Predavateljica Mojca Lubanjšek Pehant z gostoma Polono Požgan in Sašom Papp  Delavnica na temo Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov

Izvedeni dogodki v okviru SPOT Svetovanja 
Podravske regije na OOZ Maribor
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Dodatne informacije
Janja Vindiš Božičko,
SPOT svetovalka Podravje 
e-naslov: janja.vindis-bozicko@ozs.si
telefon: 02 333 13 85

Urška Rafolt,
SPOT svetovalka Podravje
e-naslov: urska.rafolt@ozs.si
telefon: 02 333 13 85

Prijave sprejemamo na spletni strani, preko spletnega obrazca ali na zgoraj navedenih kontaktih. 
Vljudno vabljeni da se nam pridružite!

Delavnice so organizirane v sklopu aktivnostih SPOT svetovanj Podravje. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT
Slovenija, javna agencija.

Četrtek, 13. september 2018,
12.00-13.30

Lokacija
Celjski sejem, 51. MOS, dvorana L1, sejna
soba L1

Delavnica 
»Osnovne informacije in praktični pri-
meri pri čezmejnem opravljanju storitev
v Avstriji«
Vsebina 
• Zakonodajni okvir poslovanja v Avstriji

(osnovne informacije glede veljavne zako-
nodaje, priglasitve dejavnosti in dovolje-
nje za izvajanje čezmejne dejavnosti, pri-
java delavcev)

• Informacije glede novega Zakon o čez-
mejnem izvajanju storitev v Sloveniji (pri-
četek uporabe 1.1.2018)

• Napotitev delavcev (pogoji in postopki)
• Potrebna obvezna dokumentacija

Predavateljica 
Urška Rafolt, SPOT svetovalka

Sreda, 19. september 2018, 
9.00-10.30 in 14.00-15.30

Lokacija
Izobraževalna dvorana v pritličju, OOZ
Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor

Delavnica
»Predstavitev regijske štipendijske sheme«

Vsebina:
Regijska štipendijska shema (RŠS) je raz-
vojno naravnan instrument – gre za sofi-
nanciranje kadrovskih štipendij delodajal-
cem, ki štipendirajo dijake in študente, ki
se izobražujejo za poklice, po katerih so iz-
kazali potrebe. 
Namenjena je delodajalcem, ki izplačujejo
kadrovske štipendije dijakom in študen-
tom.
Na delavnici bomo odgovorili na vprašanja: 
• Sofinanciranje kadrovskih štipendij –

kakšni so pogoji in komu je namenjeno
• Obveznosti delodajalcev in štipendistov

vključenih v RŠS
• Odgovori na druga pogosta vprašanja

Predavatelj
Kemal Karić, vodja projektov na Maribor-
ski razvojni agenciji.

Petek, 28. september 2018, 
9.00-12.00

Lokacija
Izobraževalna dvorana v pritličju, OOZ
Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARI-
BOR

Delavnica
»Izterjava zapadlih terjatev«

Vsebina
Glede na pereč problem plačilne nedisci-
pline in zmanjšanje likvidnostnih sredstev
v današnjem poslovnem svetu, vam bomo
predstavili splošne vsebine o izterjavi, pre-
ventivne aktivnosti zmanjšanja neplačil,
možne načine izterjave in ustrezna zavaro-
vanja terjatev.

Predavatelj
Slavko Vesenjak, odvetnik.

Zaradi velikega interesa po izvedbi delavnice na temo Splošne
uredbe o varstvu osebnih podatkov, smo ponovili delavnico z na-
slovom »Vse o varstvu osebnih podatkov skozi primere dobre
prakse«, katero je izvedla predavateljica dr. Sandra Senčič in kljub
že tretji ponovitvi iste teme je bila delavnica dobro obiskana.

V okviru aktivnosti informiranja o spodbujanju podjetništva
v regiji in storitvah SPOT svetovanja in promocije, smo se
predstavili tudi na sejmu AGRA 2018 v Gornji Radgoni. 

SPOT svetovalki Urška Rafolt in Janja Vindiš Božičko, sva se
udeležili kooperacijskega srečanja Meet4Business Agra 2018 in
podjetnike informirali o SPOT aktivnostih.  SPOT svetovalki Urška Rafolt in Janja Vindiš Božičko

Brezplačna izobraževanja v okviru SPOT Svetovanja
Podravske regije na OOZ Maribor
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Spoštovani, 
vabimo vas, da se nam pridružite na se-

jemskih dogodkih, ki smo jih pripravili
skupaj s Celjskim sejmom d.d., OZS in
ostalimi partnerji. Posebej bi želeli izposta-
viti dve zadevi ob 14:00 uri v okviru do-
godka »MARIBORSKI DAN«, in sicer na:
• novinarsko konferenco o težavah s po-

manjkanjem kadra in 
• predstavitev spletne platforme za

pomoč pri transnacionalni prodaji in

nakupu podjetja v okviru projekta 
C-TEMAlp. 

• Sekcija za gostinstvo in turizem OOZ
Maribor bo vse dni sejma poskrbela, da
bodo lahko obiskovalci sejma na razstav-
nem prostoru pokušali lokalno hrano in
vina pod nazivom  »Štajerske zgodbe in
Okusi štajerske«. 

• Obiskovalci bodo lahko vse dni sejma
spremljali predstavitve strokovnih sek-
cij v »živo«, saj bodo predstavljene ra-

zlične dejavnosti, izdelki in storitve čla-
nov OOZ Maribor, kot so: prikaz izde-
lave izdelkov domače in umetnostne
obrti - lončarstva, gradbincev, inštalater-
jev, frizerjev, kozmetikov,.. .

• Nova KBM d.d. bo obiskovalcem sejma
vse dni nudila brezplačno individualno
finančno svetovanje.

Vljudno vabljeni!     

Vabimo vas na razstavni prostor mariborske zbornice in
dogodek »Mariborski dan«,
ki bo v torek, 11.9.2018 na 51. MOS-u v Celju (dvorana L1) 

Torek,  11. 9. 2018

Čas Naziv dogodka Lokacija Kontakt

11:00 Slavnostno odprtje 51. MOS Modra dvorana, poslovna stavba
Celjskega sejma

Celjski sejem d.d.

14:00-15:00 Dogodek »MARIBORSKI DAN«

Novinarska konferenca: »Kaj storiti, da omilimo težave slovenskih podjetij s
pomanjkanjem delavcev?«

OOZ Maribor razvija v sodelovanju s podjetji in z izobraževalnimi ustanovami
nov izobraževalni program, ki bo omogočal pridobivanje ustreznih znanj in bo
temeljil na praksi. 

Delo v Avstriji in podporne storitve zbornice ter predstavitev transnacionalne
spletne platforme CTEMAlp - prenos lastništva podjetij

Razstavni prostor OOZ Maribor,
dvorana L1

OOZ Maribor
Aleš Pulko, predsednik

Marko Gorjak, podpredsednik
(Orodjarstvo Gorjak d.o.o.)

Mojca Lubanjšek Pehant , 
članica UO (Retorik d.o.o.)

Sreda,  12. 9. 2018

Čas Naziv dogodka Lokacija Kontakt

ves dan Predstavitev Sekcije frizerjev in kozmetikov OOZ Maribor ter Odbora
kozmetičark: spenjanje las, modne pričeske za vsak dan, ličenje, nega
obraza in telesa, permanentni make-up, svetovanje na področju frizer-
ske in kozmetične dejavnosti

Razstavni prostor OOZ 

Maribor, dvorana L1

OOZ Maribor
Marjana Savić Krajnc, 
Sekretarka sekcije

ves dan Brezplačno individualno finančno svetovanje Nove KBM d.d. Razstavni prostor OOZ Mari-
bor, dvorana L1

Nova KBM d.d.
Svetovalci Nove KBM d.d.

ves dan Predstavitev lokalne gostinske ponudbe (hrane  in vin  - turističnih pro-
duktov pod nazivom » ŠTAJERSKE ZGODBE IN OKUSI ŠTAJERSKE«

Razstavni prostor OOZ Mari-
bor, dvorana L1

OOZ Maribor
Marjana Savić Krajnc, 
Sekretarka sekcije

Četrtek,  13. 9. 2018

Čas Naziv dogodka Lokacija Kontakt

ves dan Dogodek: »IZOBRAŽEVALNI DAN«  Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Maribor

Razstavni prostor OOZ Maribor,
dvorana L1

OOZ Maribor
Urška Rafolt, SPOT svetovalka

ves dan Predstavitev Sekcije instalaterjev-energetikov in Sekcije gradbincev na OOZ
Maribor

Razstavni prostor OOZ Maribor,
dvorana L1

OOZ Maribor
Leonida Polajnar, Direktorica

10:00-12:00 Brezplačno individualno svetovanje za opravljanje storitev v Avstriji, Razstavni prostor OOZ Maribor,
dvorana L1

OOZ Maribor
Urška Rafolt, SPOT svetovalka

12:00-13:30 SPOT delavnica: Osnovne informacije in praktični primeri pri čezmejnem 
opravljanju storitev  v Avstriji

Sejna soba L1, dvorana L1,
sejmišče

OOZ Maribor
Urška Rafolt, SPOT svetovalka

14:00-16:00 Delavnica: »Kako izboljšati gotovinsko poslovanje? Delavnico bo izvedel sodelavec
Jure Leban, koordinator v Gotovinskem centru NG, Nova KBM d.d. in predstavitev
podjetij na  spletni platformi projekta C-TEMAlp za nakup in prodajo podjetja

Sejna soba L1, dvorana L1, 
sejmišče

OOZ Maribor
Leonida Polajnar, Direktorica

ves dan Brezplačno individualno finančno svetovanje Nove KBM d.d. Razstavni prostor OOZ Maribor,
dvorana L1

Nova KBM d.d.
Svetovalci Nove KBM d.d.

ves dan Predstavitev lokalne gostinske ponudbe (hrane  in vin  - turističnih produktov
pod nazivom » ŠTAJERSKE ZGODBE IN OKUSI ŠTAJERSKE«

Razstavni prostor OOZ Maribor,
dvorana L1

OOZ Maribor
Marjana Savić Krajnc, 
Sekretarka sekcije
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SEJMI

Predstavitev projekta »Flagship
Products« - predlagani partnerji 

• Čebelarstvo Cesar
• Domači jogurti Hecl
• Sirarna Čuš

O izvajalcu programa

Zavod za inovativnost in podjetništvo
(ZIP, Maribor) je zasebni zavod, ki si je za
osnovo svojega delovanja postavil narašča-
joč pomen inovativnosti in prilagodljivosti
spremembam pri razvoju poslovne
odličnosti. Zasnovano je kot platforma
izkušenih strokovnjakov z več kot 20-let-
nimi izkušnjami na različnih ekspertnih

področjih, ki nudijo kakovostne storitve,
pri tem pa sodelujejo z ostalimi organi-
zacijami in eksperti v Sloveniji in v med-
narodnem okolju.

Poslanstvo zavoda je uvajanje inova-
tivnosti in trajnostnih načel v razvoj ter
spodbujanje kakovostnega sodelovanja
med posamezniki, podjetji, podpornimi in-
stitucijami in občinami, s temeljnim na-
menom povečevanja konkurenčnosti.

Cilji in načela delovanja:
• Podpora inovativnosti in znanju;
• Spodbujanje podjetniške kulture in

konkurenčnosti;
• Razvoj javno-zasebnih partnerskih mrež;
• Trajnostna naravnanost - skrb za

uravnotežen gospodarski, družbeni in
okoljski razvoj.

ZIP, Maribor združuje strokovna znanja in
izkušnje na področjih inovativnosti in pod-

jetništva, strateškega načrtovanja, projek-
tnega menedžmenta, razvoja turizma,
trajnostnega razvoja, regionalnega razvoja,
razvoja podeželja, javne uprave, programov
EU (priprava, koordinacija in vodenje,
monitoring in evalvacija projektov in pro-
gramov), poslovnega modeliranja, mar-
ketinga in odnosov z javnostmi ter
mreženja, s široko paleto mednarodnih
izkušenj v državah EU in državah kandi-
datkah za vstop v EU.

Info:
Zavod za inovativnost in podjetništvo 
e: info@zipiie.eu | w: www.zipiie.eu

Trajnostna lokalna oskrba in družbena odgovornost za zdravo skupnost

56. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem
Agra 2018 je največji in najpomembnejši
tovrstni sejem v tem delu Evrope. Na sre-
čanju, ki ga je MRA organizirala skupaj s
soorganizatorji Evropske podjetniške
mreže, je med 78 prijavljenimi podjetji iz
19 držav bilo izvedenih 115 poslovnih se-
stankov. Izvedeni sestanki na kooperacij-
skem srečanju predstavljajo odlično prilož-
nost za slovenska podjetja, obrtnike in in-
stitucije za vzpostavitev poslovnih stikov in
izmenjavo izkušenj s potencialnimi med-
narodnimi poslovnimi partnerji. Podjetja
so bila z različnih branž, med prijavljenimi
pa so bila od zborničnih predstavništev, do
združenj grozdov podjetij, razvojnega sek-
torja, ki ponuja svoje storitve ali bi želel so-
delovati v projektih, do pretežno malih in
srednje velikih podjetij, ki potrebujejo
pomoč pri vstopu na tuje trge. Tematska
področja letos so bila prehrana, kmetijstvo,
embalaža, tehnike pakiranja, logistika in
gozdarstvo.

OOZ Maribor na Kooperacijskem 
srečanju Meet4Business Agra 2018
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

Tema 1 Družbena odgovornost za zdrav obrok in zdravo skupnost

Vsebine • Trajnostna lokalna oskrba in krajše oskrbovalne verige
• Družbena odgovornost ter ustvarjanje ekonomske, socialne in okoljske interakcije v lokalnem okolju
• Priložnost za podjetja, ki stavijo na zdravje in dobro počutje zaposlenih

Tema 2 Miti in resnice o zdravem življenjskem slogu

Vsebine • Zdrav življenjski slog – muha enodnevnica, ali stalnica na poti do zdravja in dobrega počutja?
• Promocija trajnostnih učinkov (nizek ogljični odtis, kratke transportne poti, svežina in sezonskost živil, spodbujanje lokalne eko-
nomije, spodbujanje zdravega življenjskega sloga)
• Medgeneracijsko ozaveščanje o pomenu zdravega življenjskega sloga

 Na kooperacijskem srečanju Meet4Business Agra 2018 v Gornji Radgoni je bilo izvedenih 115 poslovnih sestankov

med 78 prijavljenimi podjetji iz 19 držav

OOZ Maribor se je 28. avgusta 2018 udeležila kooperacijskega srečanja Meet4Business, ki so ga v okviru
56. Mednarodnega kmetijsko živilskega sejmu AGRA 2018 v Gornji Radgoni četrtič zapored organizirali
Mariborska razvojna agencija in Evropska podjetniška mreža skupaj s soorganizatorji. Na poslovnih se-
stankih so se predstavniki OOZ Maribor srečali s predstavniki inštitucij iz Makedonije in Madžarske ter
se pogovarjali o različnih oblikah sodelovanja med podjetniki različnih panog ter pri razvojnih projektih. 
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IZOBRAŽEVANJE

Vstop na nova tržišča predstavlja prilož-
nost za rast podjetij in zmanjšanje od-

visnosti od lokalnega trga. Obenem zah-
teva od menedžmenta podjetij dobra zna-
nja, kritično razmišljanje in pravočasno
oziroma kreativno ukrepanje. Pred izvedbo
prvih korakov je potrebno temeljito pre-
učiti nove trge in konkurenco, veljavne po-
goje, predpise, ovire,…. 

Mariborska razvojna agencija in Obmo-
čna obrtno-podjetniška zbornica Maribor
vabita na delavnico, katere namen je pod-
jetnike in obrtnike seznaniti s pripravo
na vstop na nove trge ter izdelavo osnov-
nega izvoznega načrta, ki bo opredelil po-
membnejše korake. Namenjena je tako
podjetjem, ki se prvič lotevajo izvoza kot
tudi tistim, ki želijo prodreti na nove trge
in za to nadgraditi svoja znanja.

Delavnica bo namenjena malim podjet-
jem in bo temeljila na praktičnih prikazih na-
črtovanja aktivnosti. V delavnico smo vklju-
čili tudi individualno pomoč podjetjem, ki
jim bo zunanji strokovnjak pomagal pri obli-
kovanju aktivnosti za vstop na nova tržišča.

Program
1. Predstavitev načrtovanja izvoznih
aktivnosti in priprave izvoznega načrta

• Možnosti in ovire
Možnost izvažanja proizvodov in stori-
tev  - Izbira potencialnih trgov.

• Analiza trga
Analiza trendov  - Analiza tržnih seg-
mentov - Analiza konkurence.

• Kako z učinkovitimi bančnimi instru-
menti zmanjšati plačilna in druga po-
slovna tveganja v mednarodnem pro-
metu
Izvajalka: Milena IVANKOV,  Odsek
dokumentarnih poslov in Cash manage-
menta, Nova KBM

• Pripravljenost na izvoz
• Razvoj različnih možnosti vstopa

Direktni izvoz, posredni izvoz, licence,
franšizing, pogodbena proizvodnja, stra-
teške ovezave.

• Ocenitev izvoznih možnosti
• Izdelava izvoznega načrta
• Načrt izvedbe

2. Delo na praktičnih primerih, indivi-
dualno svetovanje za podjetja (slednje bo
potekalo tudi v kasneje dogovorjenih ter-
minih).

Prosimo, da nam potrdite vašo udeležbo
na telefon (02) 3303 500 ali e-pošto leo-
nida.polajnar@ozs.si. Število udeležencev
na delavnici je zaradi kasnejšega individual-
nega svetovanja omejeno.

Projekt EXPEDIRE je namenjen podjet-
jem, ki začenjajo s svojim izvoznim poslo-
vanjem ali se želi širiti na avstrijski trg. Pod-
jetnikom nudi storitve delavnic in seminar-
jev, poslovna srečanja z avstrijskimi podjetji
in individualno pomoč pri navezovanju sti-
kov. Projekt delno sofinancira Evropski
sklad za regionalni razvoj v okviru Pro-
grama sodelovanja Interreg V-A Slovenija-
Avstrija 2014-2020.

Vljudno vabljeni!

Vabilo na delavnico “Priprava izvoznega načrta”
V torek, 18. septembra 2018 | 13:00-17:00 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Titova cesta 63 SI-2000 Maribor

Kaj boste izvedeli?
• teorijo javnega nastopanja in govorice te-

lesa,
• prepričljiv in suveren poslovni nastop,

jasno artikulacijo in interpretacijo,
• odpravo motečih mašil,

• branje govorice telesa sogovornika,
• kako uporabiti branje govorice telesa v

svojo konkurenčno prednost,
• samozavestno in razumljivo komunika-

cijo,
• verodostojno govorico telesa,
• upravljanje s tremo,
• prilagajanje glasu sporočilu,
• pravilno strukturiranje sporočila,
• jasno podajanje sporočila,
• ključne elemente uspešne prezentacije,
• kako postati dober pripovedovalec s po-

močjo zgodb.

Za udeležbo na tej delavnici se prijavite
na info@ooz-maribor.si                            

Več informacij na tel: 02 330 3 500

Delavnica je za Vas brezplačna. 

Kotizacijo za delavnico v vrednosti cca.
200 EUR/osebo, vam ob finančni podpori
Ministrstva za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti ter Evropske unije
(Evropski socialni sklad) omogočata KOC
2.0 znotraj instrumenta Kompetenčni cen-
tri za razvoj kadrov na Javnem štipendij-
skem, razvojnem, invalidskem in preživ-
ninskem skladu RS in Območna obrtno-
podjetniška zbornica Maribor.

Predavateljica

Anja Križnik TomažinUniv. dipl. eko-
nomistka, strokovnjakinja javnega in po-
slovnega nastopanja, certificirana executive
in Jungian coach-inja, SDI mojstrica.Svoje
znanje že deset let prenaša na posameznike

»Kompetentna slovenija« vas v okviru programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2.0 vabi na 

Delavnico Govorica telesa in javno nastopanje
V četrtek, 27. septembra 2018 | 9:00–15:00
Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Titova cesta 63 SI-2000 Maribor



Vskladu s projektom Osveščanja pod-
jetnikov s področiji prenosa lastni-

štva smo pripravili delavnico pod nazivom
”Kako uspešno prenesti lastništvo pod-
jetja na naslednjo generacijo?”, ki bo v
TOREK, 25.09.2018 med 9:00 in 15:00
uro v izobraževalni dvorani OOZ Maribor,
Titova cesta 63, Maribor.

Opis dogodka
Podatki z zahoda so zastrašujoči. Prehod

v drugo generacijo preživi le vsako tretje
podjetje. Vsakemu sedmemu uspe preživeti
prehod v tretjo generacijo. Žal v zadnjih
letih zelo podobno ugotavljamo tudi v Slo-
veniji. To je le dodaten dokaz, da se usta-
novitelji - starši premalo zavedajo te pro-
blematike. Večina trmasto vztrajajo na svoji
poti, prepričanih v svoj prav. Rezultat tega
je propad podjetja in uničeni medsebojni
družinski odnosi. Kolaps se običajno ne
zgodi takoj, pač pa postopno v roku nekaj
let. Prenos dejavnosti je nujno načrtovati
pred upokojitvijo ustanovitelja in sicer naj-
manj 5 let prej. Večje kot je podjetje, prej
se je potrebno spopasti s postopnim preno-
som odgovornosti.

Glavna razloga za propad oz. 
neuspešen prenos dejavnosti na
naslednike sta:
• Konflikti med družinskimi člani in pri-

ženjenimi.
• Slaba priprava prevzemnikov na poslovanje.
• Konflikti se redno pojavljajo med posa-

mezniki, ki so veliko skupaj. V družin-

skem podjetju se člani družine nenehno
srečujejo. Poleg tega se prepleta odnos
starši – potomci. Zlasti v odnosu oče –
sin večkrat prihaja do trajnih napetosti.
Velikokrat tudi med brati, sestrami in nji-
hovimi partnerji.

• Starši večinoma želijo ohraniti kontrolo
nad delovanjem podjetja, ki pa je veliko-
krat prekomerna. Posledično je slaba pri-
prava potomcev na prevzem precej obi-
čajna zadeva, ki pripelje do propada pod-
jetja, ko se ustanovitelj dokončno
umakne.

Sedem ključnih razlogov za propad
družinskih podjetij:
• Starši želijo imeti vedno prav. Česarkoli

se potomec loti po svoje, je kritiziran.
• Marsikateremu ustanovitelju je podjetje

tako pomembno, da ga sploh ne želi zares
zapustiti, zato s pokojnino zavlačujejo.

• Večina želi ostati aktivna tudi po upoko-
jitvi in imeti še vedno glavno besedo pri
odločanju. »Otroci« se starajo in posta-
jajo nestrpni. Želijo si samostojnosti, zato
se pojavijo konflikti.

• Mnogi se sicer veselijo pokojnine in za-
služenega »miru«, a prenosa znanja ne
znajo izpeljati na pravi način. »Nehote« še
vedno držijo vse niti v svojih rokah, zato
marsikateri potomec z leti obupa in odide
ali pa se izogiba prevzemu odgovornosti.

• Večina staršev svojim potomcem ne
zaupa, da so le ti sposobni samostojno
voditi podjetje, zato jih na prevzem od-
govornosti sploh ne pripravljajo.

• Večina se prenosa dejavnosti loti prepo-
zno oz. tik pred upokojitvijo. Izpeljejo ga

na hitro, praktično čez noč. Posledica je
počasen propad družinske dejavnosti.

• Ker se prenos ne načrtuje, se pojavijo
konflikti znotraj generacije, med brati,
sestrami in njihovimi partnerji, ki so za
družinsko harmonijo usodni, posledično
pa tudi za podjetje

Predavatelj
Uroš Kavs prihaja iz družinskega podje-

tja, v katerem je bila zaposlena celotna dru-
žina.

Oče kot direktor, mama računovodja,
mlajši brat sprva kot informator in tehno-
log strojništva. Kasneje je brat prevzel de-
javnost in danes uspešno vodi podjetje.

Zaključil je študij ekonomije in diplomi-
ral iz teme Prenos družinskega podjetja v
naslednjo generacijo. Preučuje odnose v
družinskih podjetjih,  saj se je s konflikti

in skupine pri izpopolnjevanju njihovega
nastopa, komunikacije ter osebne in poslo-
vne rasti. Njeni coachingi, treningi in de-
lavnice so znane po tem, da so narejene po
meri posameznika ali tima z vključitvijo
mnogih metod kot so: nevro lingvistično
programiranje (NLP), možganom prijazne
tehnike (Brain friendly learning tehniques),
coaching (AOEC), Jungian coaching, teh-
nik skupinskega treninga (Stonebow - Peo-
ple 1st training company), teorije zaveda-
nja odnosov (Relationship awarnes theory)
in Strengths Deployment Inventory (SDI)
orodij za profiliranje, ki celostno nadgra-
dijo posameznikovo nastopanje, komuni-
ciranje, vedenje in razmišljanje. Naziv

»Executive coach« je pridobila na Akade-
miji za executive coaching London in de-
luje tudi kot poslovni in osebni coach. V
zadnjih petih letih svoje znanje ves čas do-
polnjuje z mnogimi mednarodno prizna-
nimi certifikati s področja njenega delova-
nja, trenutno pa študira Expressive art the-
rapy and coaching action z dr. Avi Goren
Barom.Anja predava tudi kot gostujoča
predavateljica na različnih šolah, seminar-
jih, srečanjih in fakultetah (Ekonomska fa-
kulteta, Fakulteta za upravo, FDV, Fakul-
teta Doba, Gea college…).

Dodatne informacije in prijave na
e-naslov:  info@ooz-maribor.si 
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Vabilo na delavnico: “Kako uspešno prenesti lastništvo
podjetja na naslednjo generacijo?”
V torek, 25. septembra 2018 | 9:00-15:00 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Titova cesta 63 SI-2000 Maribor

IZOBRAŽEVANJE

 Uroš Kavs

 Anja Križnik Tomažin



V skladu s projektom Osveščanje podjet-
nikov s področij prenosa lastništva smo pri-
pravili izobraževanje/dogodek pod nazi-
vom ” Načrtovanje izstopa iz podjetja”,
ki bo v torek, 2. 10. 2018 med 15:00 in
17:00 uro v izobraževalni dvorani OOZ
Maribor, Titova cesta 63, Maribor.

Izobraževanje je namenjeno lastnikom
podjetij, ki razmišljajo o izstopu iz podjetja
in iščejo odgovore kako to napraviti, da bo
izstop potekal čim bolj mirno, hitro in bo
ob enem donosen.

Slabo načrtovanje in nepravilna izvedba
izstopa lahko ima za lastnika podjetja ne-
gativne posledice:
• Izbira napačne strategije izstopa in posle-

dično nizek izkupiček in osebno zado-
voljstvo.

• Izstop iz podjetja, ko je podjetje v takšni
fazi, da ne omogoča mirnega in donos-
nega izstopa.

• Izvedba izstopa iz podjetja poteka neor-
ganizirano in hektično.

• Podjetje organizacijsko, poslovno in fi-
nančno ni pripravljeno na vaš izstop.

• Neupoštevanje obdavčitve pri načrtova-
nju izstopa.

• Osebno nezadovoljstvo z rezultatom iz-
stopa po vseh letih vložene energije, de-
narja in časa v podjetje.
Izobraževanje je primerno tudi za direk-

torje, računovodje in pravnike, ki z lastniki
sodelujejo v procesu načrtovanja izstopa iz
podjetja.

Predavateljica

Mateja Ahej se že več kot 10 let profesio-
nalno ukvarja z lastniškimi preoblikovanji
podjetij (M&A), svetovanjem družinskim

podjetjem pri vzpostavljanju nasledstva, fi-
nančnim upravljanjem ter vrednotenjem
malih in srednjih podjetij. Je avtorica šte-
vilnih strokovnih prispevkov in priznana
predavateljica s področja prodaje podjetij,
vrednotenja podjetij, korporativnih financ
in davkov. Kot mentorica start upom in
mladim podjetjem sodeluje v programih
Go:Global Slovenia, Tehnološkega parka
Ljubljana in Tovarne podjemov Maribor.

Program

1. Kdaj naj se pričnem ukvarjati z vpra-
šanjem nasledstva oz. izstopa iz podjetja?
• Zakaj je tako pomembno, da se pripra-

vim pravočasno?
• Kako lahko stanje gospodarskega cikla

vpliva na izstop?
• Kako lahko davčno optimiram izstop, če

se nanj pripravim pravočasno?

2. Načrtovanje kontinuitete v podjetju
• Pravno organizacijska oblika in vpliv na

izstop.
• Lastniška struktura in vpliv na izstop.
• Struktura managementa (profesionaliza-

cija).
• Struktura premoženja.
3. Koliko je vredno moje podjetje?
• Kaj vpliva na vrednost podjetja?
• 2 enostavna načina za ocenitev vrednosti

podjetja.
• Kako lahko povečam vrednost podjetja?

4. Kateri način nasledstva izbrati (skozi
prednosti in slabosti, primere dobre
prakse in za koga je katera možnost pri-
merna, prvi koraki v primeru posamezne
izbire … )

• Družinsko nasledstvo.
• Tržna prodaja podjetja.
• MBO / EBO.
• Združevanje podjetij in strateška partner-

stva.
• Umik v lastniško funkcijo.
• Likvidacija podjetja.

5. Koordinacija strokovnih sekcij – ak-
tualne informacije o jesenskih aktivnostih.

6. Razno.

Cena: brezplačno
Delavnico organizira SPIRIT Slovenija,

javna agencija ob finančni podpori Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Prijava na spletni strani dogodki OZS:
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx 

Dodatne informacije: Marjana SAVIĆ
KRAJNC, tel. št.: 041 666 642, e-naslov:
marjana.savic-krajnc@ozs.si

Vljudno vabljeni!
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in vsakdanjo vpetostjo v poslu srečeval tudi
v domačem podjetju. Po duši je sociolog,
po zanimanju podjetnik in skupek vseh
želja in okoliščin ga je pripeljal do odloči-
tve, da družinski posel prepusti bratu, sam
pa prične s svetovalno dejavnostjo. V ta
namen je ustanovil Inštitut M.O.S.T., kar
je simbol uspešnega prehoda dejavnosti in
odgovornosti s staršev na potomce.

Ugotavlja, da podjetnike ob prenosu de-
javnosti običajno zanima zgolj davčni vidik,
zanemarjajo pa strateško načrtovanje prenosa
dejavnosti na naslednike. Prav zato je stati-
stika uspešnosti prenosa tako porazna in
kaže, da uspe le 1/3. Glavni razlog so konf-

likti, čemur podjetniki namenjajo premalo
pozornosti v prepričanju, da so vse dogovor-
jeni. Pomagal je preko 150 podjetjem, ki so
svoje odnose uredili dolgoročno, kar je pogoj
za nadaljevanje uspešnega poslovanja. Z
namen osveščanja o tej problematiki je napi-
sal knjigo Kako družinskemu podjetju zago-
toviti uspešno prihodnost, v kateri je polno
primerov iz prakse, uspešnih in tudi neuspeš-
nih zgodb. Izvaja družinsko – poslovno –
premoženjsko mediacijo z namenom doseči
pošten družinski dogovor, ali pa dogovor
med prijatelji v več osebnih družbah s ciljem
ohraniti pristne medsebojne odnose in pod-
jetju zagotoviti uspešnost na dolgi rok.

Število mest je omejeno.

Cena: Brezplačno
Delavnico organizira SPIRIT Slovenija,

javna agencija ob finančni podpori Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Prijava na spletni strani Dogodki OZS:
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N0
X00001NmjbwUAB 

Dodatne informacije: Marjana SAVIĆ
KRAJNC: marjana.savic-krajnc@ozs.si, tel.
št.: 041 666 642. 

Vljudno vabljeni!

Vabilo na koordinacijo strokovnih sekcij z izobraževanjem
pod nazivom “Načrtovanje izstopa iz podjetja” 
V torek, 2. oktobra 2018 | 15:00-17:00 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Titova cesta 63 SI-2000 Maribor

IZOBRAŽEVANJE

 Mateja Ahej



SEE MEET SLOVENIJA 2018 je mednarodni B2B forum, ki ponuja edinstveno platformo za podjetja iz različnih panog s
posebnim poudarkom za podjetja s področja digitalizacije industrijskih procesov in IKT, predelovalne industrije (kovinska, 
izdelki iz gume in plastičnih mas), s področja energetske učinkovitosti in druge storitve. V zgolj dveh dneh lahko razširite 

svoje poslovanje na domačem in mednarodnih trgih z do 15 vnaprej načrtovanimi osebnimi sestanki, ki nudijo hitro in 
učinkovito prepoznavanje interesa za nadaljnje poslovno sodelovanje.     

ZA SODELOVANJE NA SEE MEET 2018 SE LAHKO REGISTRIRATE NA WWW.SEEMEET.SI

Pridružite se nam na poslovnem srečanju, ki se ga bo udeležilo 150 mednarodnih podjetij.
Bodite zraven in najbolje izkoristite dva dni vnaprej dogovorjenih sestankov s potencialnimi partnerji.

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

Organizator si pridružuje pravico za omejitev števila prijavljanih udeležencev iz kateregakoli sektorja, za katerega je razvidno, da vrsta in dejavnost podjetja nista primerna za dogodek in če je za posamezni sektor preveliko šteilo podjetij za SEEMEET Slovenia 2018.

JE SEE MEET SLOVENIJA 2018 
PRAVI DOGODEK ZA VAS?

Želite vzpostaviti nove poslovne kontakte 
na zelo učinkovit in preprost način? Potem 
je SEE MEET pravi dogodek za vas!

SEE MEET Slovenija 2018 je namenjen 
podjetjem in organizacijam, tako velikim kot 
majhnim, ki delajo na lokalnih, nacionalnih 
in mednarodnih trgih v panogah, kot so: 

• Digitalizacija in IKT
• Kovinskopredelovalna industrija
• Izdelki iz gume in plastičnih mas
• Energetska učinkovitost
• Elektro industrija
• Pohištvena industrija
• Prehrana in kmetijstvo
• Turizem

PROGRAM  
SEE MEET SLOVENIJA 2018  

• Do 15 osebnih sestankov v dveh dneh
• 25-minutni sestanki: udeleženci si 

vnaprej izberejo, s kom bi se želeli srečati

SREDA, 10. OKTOBER

• Dobrodošlica in poslovna konferenca 
z uvodnimi predavanji

• 7 individualnih sestankov
• Gala večerja

ČETRTEK, 11. OKTOBER

• 8 individualnih sestankov 
• Zaključna slovesnost

KOTIZACIJA  
125 € VKLJUČUJE*

• sodelovanje na poslovni konferenci,
• do 15 vnaprej dogovorjenih 

sestankov v dveh dneh,
• prigrizke in napitke med odmori,
• gala večerjo ob koncu prvega dne,
• dostop do spletnega kataloga 

registriranih podjetij SEE MEET 
Slovenija 2018 za obdobje enega leta. 

* brez DDV

KONTAKTI

Povpraševanje in informacije
Franc Gönc 

SEE MEET Slovenija 2018 koordinator

E: info@seemeet.si
T: +386 (0)41 742 348

Peter Ekart
SEE MEET Slovenija 2018 koordinator

E: peter.ekart@mra.si
T: +386 (0)2 333 13 02



Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na OOZ Maribor:  
Marjana Savič Krajnc, telefon 041 666 642 
ali e-naslov: marjana.savic-krajnc@ozs.si .



Sekcija kozmetikov in Sekcija frizerjev
pri Obrtno-podjetniški zbornici Slove-

nije letos prvič organizirata skupni KON-
GRES FRIZERJEV IN KOZMETIKOV,
ki bo potekal v soboto 17. in nedeljo 18.
novembra 2018 v Hotelih Bernardin v
Portorožu. Gre za priložnost, da se pred-
stavite širši javnosti, ki deluje na področju
kozmetike in frizerstva. Za kozmetike in
frizerje bo pripravljen zanimiv, pester pro-
gram z aktualnimi temami. Glede na odziv
in interes frizerjev in kozmetikov ter drugih
zainteresiranih pričakujemo več kot 150

udeležencev. Kongresa se bodo udeležili
predvsem lastniki/lastnice in vodje kozme-
tičnih in frizerskih salonov iz vse Slovenije,
poleg seveda različnih dobaviteljev/razsta-
vljavcev, saj temelji na strokovnem posvetu,
izmenjavi mnenj in informacij ter druže-
nju.  Veseli bomo, če se boste odločili za so-
delovanje pri organizaciji največjega do-
godka Sekcije kozmetikov in Sekcije frizer-
jev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slove-
nije. V kolikor vas sponzorsko sodelovanje
oziroma sodelovanje kot razstavljavec za-
nima, bomo zelo veseli, če nam to sporo-

čite. Program dogodka je še v pripravi in
ga boste prejeli naknadno. 

Vašo prijavo sporočite do 17. septem-
bra 2018 oziroma do zapolnitve prostih
razstavnih prostorov sekretarki sekcije OZS
ali na OOZ Maribor: Marjana Savić
Krajnc, telefon 041 666 642 ali e-naslov:
marjana.savic-krajnc@ozs.si. 

Za vsa morebitna vprašanja vam je
prav tako na voljo: 

Vlasta Markoja, telefon 01/ 58 30 571
ali e-naslov: vlasta.markoja@ozs.si. 
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SEKCIJE

Mariborska razvojna agencija so-orga-
nizira skupaj s so-organizatorji med

4. in 7. oktobrom 2018 kooperacijsko
srečanje v okviru 51. Mednarodnega tu-
rističnega sejma v Novem Sadu (IFTiNS
- International Fair of Tourism).

Dogodka se bodo udeležili glavni gostin-
ski in turistični akterji, ki želijo pritegniti
pozornost nove generacije kvalificiranih
strokovnjakov s področja hotelske in turi-
stične industrije. 

Sektorji

• Zdraviliški turizem, spa, wellness
• Turizem regij, mest in občin
• Gastro in etno turizem
• Navtični turizem
• Gorski turizem
• Tematske poti

Rok za prijavo: 30. september 2018.

Dogodek je brezplačen, stroške prevoza
in nastanitve si udeleženci krijejo sami.

Registracija:
http://tourismb2b2018.talkb2b.net/en

Dodatne informacije: Mariborska raz-
vojna agencija / Enterprise Europe Net-
work, ga. Jolanda Damiš Polanc, een@mra.si 

Vabilo na kooperacijsko srečanje TOURISM B2B@NSFair
Novi Sad, Srbija
4. in 7. 10. 2018

Povabilo k sodelovanju na kongresu frizerjev in kozmetikov
(Portorož, 17. - 18. november 2018)

Vokviru projekta SPOT svetovanje
Prekmurje je bilo skupaj s partnerjem

projekta OOZ Murska Sobota 28. avgusta
na Agri 2018 v Gornji Radgoni organizi-
rano Srečanje pomurskih in podravskih
gostincev. Srečanja so se udeležili tudi
predstavniki Sekcije za gostinstvo in turi-
zem OOZ Maribor.

Pomurski in podravski gostinci so se se-
znanili z aktualnimi dogodki s področja go-
stinstva in turizma. Predstavljeno je bilo
novo vodstvo sekcije pri OZS, ki ga je
predstavil predsednik sekcije Blaž Cvar.
Sledila je predstavitev dobrih praks -
oblikovanje skupnega haloškega turisti-
čnega območja s prepoznavno blagovno
znamko - skozi projekt KULINARIČNE
HALOZE. Gre za oblikovanje skupnega

haloškega turističnega območja, kjer si ha-
loška gostišča želijo zaživeti kot nosilci pri-
stne haloške kulture in tradicije. 

Ker bo Slovenija leta 2021 evropska ga-
stronomska regija, je sledilo kratko izobra-

ževanje na temo Zakaj bi morali skrbeti
za dvig kvalitete v kulinarični ponudbi,
ki ga je izvedel kuharski mojster svetovnega
kova, chef Janez Bratovž, ki je steber kuli-
naričnih užitkov v JB restavraciji. 

Srečanje pomurskih in podravskih gostincev na Agri 2018
 Avtor | Breda Malenšek 
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Zdrav življenjski slog na delovnem mestu
 Avtorja | Marko Kac in Janja Viher, Zavod za inovativnost in podjetništvo, www.zipiie.eu 

Zdrav življenjski slog na delovnem
mestu si v Sloveniji in EU šele utira

svojo pot. Pozitivna ugotovitev je, da se
vedno več delodajalcev ukvarja z izzivi
stresa ter usmeritvami k skrbi za zdravje,
varnosti in dobremu počutju zaposlenih,
kar prinaša izboljšano obvladovanje dela in
delovnih procesov, večjo motiviranost, višjo
kakovost dela, večjo produktivnost ter več
energije in veselja do dela. Pri tem igra iz-
jemno pomembno vlogo družbena odgo-
vornost delodajalcev, kot tudi zavedanje o
pomembnosti dobrega počutja na delov-
nem mestu s strani obeh ključnih ciljnih
skupin: delodajalcev in delojemalcev. 

Trajnostna lokalna oskrba (TLO) in
kratke oskrbovalne verige imajo mnogotere
socio-ekonomske, okoljske in družbeno raz-
vojne koristi. Glede na vseevropsko, še po-
sebej pa slovensko stanje samooskrbe, lahko
TLO opredelimo kot glasnika nove ere raz-
voja podeželja in regionalnega razvoja. 

Zavod za inovativnost in podjetništvo na
področju podpore lokalnih oskrbovalnih
verig in podpornega okolja trajnosti izvaja
v tem trenutku izvaja dva projekta: 

Flagship product
Cilj projekta Flagship Products je v kom-

binaciji z vodilnimi produkti razviti nove
turistične ponudbe in s tem ustvariti iz-
jemna počitniška doživetja, ki jih druga ob-
močja ne bodo mogla enostavno kopirati.

Skozi izvajanje projekta Flagship Pro-
ducts bo najprej oblikovano partnerstvo

vzdolž celotne vrednostne verige posamez-
nega vodilnega produkta (kmetovalci, pre-
delovalci, trgovina, gostinstvo, turizem,
podjetja, itd.), z namenom vzajemne pod-
pore in sodelovanja pri njegovem razvoju,
trženju in distribuciji. Vse aktivnosti se iz-
vajajo po enoviti, bilateralno razviti meto-
dologiji. 

Predvideni rezultati projekta so krepitev
ozaveščenosti o regionalnih posebnostih,
nova sodelovanja, novi moduli usposablja-
nja, nove ponudbe produktov in doživetij
v povezavi z vodilnimi produkti in zlasti
novi turistični obiskovalci regije.

Projekt US4F – Urban soil 4 food 
Projektni partnerji želimo v projektu iz-

postaviti in se osredotočiti na področje up-
ravljanja in rokovanja z zemljo, kot
učinkovitim virom za ureditev urbanih
vrtov.  Skozi proces izvajanja projekta že-
limo realizirati izziv, da se zemljine v
primeru izvedenih gradbenih del ne odla-
gajo kot odpadek na ustreznih deponijah,
temveč se vključijo v proces nadaljnje
uporabe in se z ustreznimi izvedenimi
postopki obogatijo in dopolnijo s predela-
nimi organskimi odpadki, ki nastajajo v
drugih procesih. Obdelana in na novo
pridelana zemlja se lahko tako ponovno
uporablja kot osnovna zemljina za ureditve
vrtov, kjer se prideluje zelenjava in druge
poljščine za potrebe lokalnega prebivalstva.

Zavod za inovativnost in podjetništvo iz-
vaja v sklopu projekta aktivnosti, vezane na
osveščanje lokalnega prebivalstva, izobraže-

vanja in informiranja ter razvoja inovativne
platforme za vse deležnike, katerim je pro-
jekt namenjen, z željo po trajnostni upo-
rabni vrednosti.

Aktivnosti, ki jih izvajamo, bomo pred-
stavili skupaj s projektnimi partnerji tudi
na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju
na stojnici Območne obrtno podjetniške
zbornice Maribor s predstavitvijo na temo:
Trajnostna lokalna oskrba in družbena
odgovornost za zdravo skupnost. 

Več informacij o projektih:
Zavod za inovativnost in podjetništvo
w: http://www.zipiie.eu/slo/projekti
e: info@zipiie.eu

Prva seja Odbora za izobraževanje OOZ Maribor v novem mandatu
 Avtor | Leonida Polajnar, Foto | Leonida Polajnar

Obor za izobraževanje OOZ Maribor
(Marko Stoilković, predsednik,  Smi-

ljan Škarica, Saša Kobilica in Vilijem Pe-
trovčič, člani) so skupaj s podpredsedni-
kom zbornice Markom Gorjakom in pova-
bljenima, Slavkom Vesenjakom in Mojco
Lubanjšek Pehant obravnavali  možnosti
sodelovanja zbornice z izobraževalno inšti-
tucijo. Predlagan projekt z naslovom
»Dualno strokovno izobraževanje v sodelo-
vanju z Academio« je eden od predlogov,
kako pristopiti k reševanju težav obrtnikov
in podjetnikov pri  zaposlovanju delavcev.
V nadaljevanju so predelali še  plan aktiv-
nosti in se osredotočili na drugo polletje

2018 z napovedanimi projekti: Karierni
sejem, Podjetniški dan na osnovni šoli,
praktično usposabljanje z delom pri delo-
dajalcih, SPOT delavnice in usposabljanja.

Sejo so zaključili z dogovorom, da se po-
zove strokovne sekcije k posredovanju
predlogov vsebin za izobraževanja in uspo-
sabljanja.
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Podatki o stanovanju

Naslov: Žolgarjeva 7, Maribor, stan. št. 3
Opis: eno sobno stanovanje s kabinetom ,
stanovanje se oddaja neopremljeno
Površina: 44,52 m2

(soba 13,01 m2, soba 12,07 m2, kuhinja
5,10 m2, kopalnica 5,17 m2, predsoba 3,91
m2, loža 5,26 m2 , kletni prostor 1,82 m2)

Najemnina: Polna: 210,00 EUR, Znižana:
142,00 EUR

Do znižane najemnine so upravičeni:
• zaposleni pri članih Območnih obrtno

podjetniških zbornic Maribor, Pesnica ali
Ruše

• vsi aktivni člani Območno obrtno pod-
jetniških zbornic Maribor, Pesnica ali
Ruše

Razpisni pogoji

Za oddajo stanovanja v najem so uprav-
ičeni:
• zaposleni pri članih Območnih obrtno

podjetniških zbornic Maribor, Pesnica ali
Ruše;

• vsi aktivni člani Območno obrtno pod-
jetniških zbornic Maribor, Pesnica ali
Ruše

• vsi ostali, v kolikor ni prednostnih prosil-
cev iz prejšnjih alinej

• da so državljani Republike Slovenije.

Do reševanja stanovanjskega vprašanja
niso opravičeni:
• delavci, ki jim je bilo pri nas dodeljeno

stanovanjsko posojilo;
• lastniki ali solastniki stanovanj;
• lastniki bivalnih počitniških objektov;

Razpisni postopek:

Upravičenci oddajo vloge na obrazcu, ki ga
dobijo na sedežu OOZ.
K vlogi lahko priložite dodatna dokazila, ki
razkrivajo potrebo po službenem
stanovanju (morebitno priporočilo deloda-
jalca za rešitev stanovanjskega vprašanja,
morebitna zdravstvena potrdila in odločbe
o invalidnosti, drugi dokumenti oz. po-
datki ki dokazujejo potrebo po službenem
stanovanju,…)

Vloge z nepopolnimi podatki bomo obrav-
navali v obsegu podatkov in prilog. Vloge
z neresničnimi podatki bodo zavržene.
Varščina: Najemnik plača ob vselitvi v
stanovanje varščino v višini treh najemnin.
Varščine ne obrestujemo. Ob izselitvi in
ustrezni predaji stanovanja najemniku
varščino vrnemo v celoti.

Vloge lahko oddate na vaši OOZ ali jih
pošljete na naš naslov. Rok oddaje vlog
15.9.2018.

Informacije dobite na: 
telefon 040/ 79 25 82
e-mail: stanust.mb@gmail.com

Predsednik uprave
Igor Meglič l.r.

STANOVANJSKI SKLAD

Na osnovi 2. člena  Pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem objavljamo

Razpis za oddajo v najem

Stanovanjska ustanova delavcev pri s.p. Maribor
Titova cesta 63 | 2000 Maribor 
Tel: 02 / 33 03 505 
Email: stanust.mb@gmail.com

Prijavnica Vloga  za najem stanovanja

Priimek in ime: EMŠO: Davčna št.: Datum rojstva:

Zakonski stan:  £ samski    £ poročen    £ razvezan 

Bivališče Občina Poštna  številka  /pošta 

Poklic   Telefon E-mail: 

Družinski člani:
Ime zakonca Leto rojstva

Ime otrok:

Zaposlen  pri: 

Delovno mesto: Zaposlen od: £ nedoločen čas     £ določen čas do: 

Telefon: OOZ:   

Sedaj stanujem: £ kot podnajemnik   £ pri svojih ali zakončevih starših   

£ v najemniškem stanovanju £ drugo

Površina stanovanjskega prostora, ki ga sedaj uporabljam v m2

Z lastnoročnim podpisom jamčim, da so vsi navedeni podatki pravilni in verodostojni. Izjavljam, da nisem lastnik ali solastnik stanovanj-
skih ali počitniških nepremičnin. S podpisom soglašam, da lahko Stanovanjska ustanova preveri moje podatke in osebne podatke v vseh
javnih evidencah in pri mojem delodajalcu, ki so potrebni za odločanje o dodelitvi službenega stanovanja.

Dne: Podpis:

#
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Izvedli smo 
Delavnico Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in
zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov
 Avtor | Leonida Polajnar, Foto | Leonida Polajnar

Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izva-
janjem šestletnega projekta z namenom okrepitve svetovalne in

preventivne vloge IRSD. Cilj projekta je med drugim tudi ozave-
stiti delodajalce o zagotavljanju dostojnih pogojev za varno in
zdravo delovno okolje, z namenom preprečevanja delovnih sporov.
V ta namen se je na Mariborski zbornici izvedla že osma  brezpla-
čna delavnica dne 4. 9. 2018 za delodajalce, kjer so se obrtniki in
podjetniki seznanili z dejanskimi obveznostmi na tem področju.

Delodajalcem so na delavnici bile predstavljene naslednje
ugodnosti

Brezplačno informacijo Racionalizacija stroškov za
varnost in zdravje pri delu

Brezplačno informacijo

Učinkovito sodelovanje 
z izvajalci medicine dela

Učinkovito sodelovanje s
strokovnimi delavci za VZD

Iz vsebine delavnice

Kaj pomeni ergonomsko urediti delovno mesto? 
Predaval je : mag. Mladen Markota, dr.med.

Izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava
Predaval je: Roman Lubec, univ.dipl.inž.str.

Dejanske obveznosti delodajalcev glede izvajanja ukrepov na področju 
varnosti in zdravja pri delu
Predaval je: Roman Lubec, univ.dipl.inž.str. 
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Iz Nove KBM

Podjetniški center Nove KBM v sodelo-
vanju z Inštitutom za razvoj podjetni-

štva (IRP), ki ima na področju podjetni-
škega svetovanja dolgoletne izkušnje, nudi
podjetjem in zasebnikom sodobno, varno,
zanesljivo ter celovito finančno in sveto-
valno podporo. Z uporabnimi nasveti in
informacijami v centru pomagajo tako že
uveljavljenim podjetnikom kot tudi tistim,
ki o začetku samostojne poslovne poti šele
razmišljajo. Strokovna predavanja in razgo-
vori s svetovalci vam bodo v pomoč pri na-
črtovanju poslovne poti in pri pripravi raz-
vojnih projektov.

Kaj točno ponuja 
Podjetniški center?

V okviru Podjetniškega centra so podjet-
nikom, komitentom Nove KBM, brezpla-
čno na voljo:

• finančno-ekonomska svetovanja za
različno zahtevne projekte iz različnih
področij,

• poslovna svetovanja za vse, ki želite iz-
delati poslovni načrt, projektno idejo
ali presoditi podjetniško idejo,

• svetovanje za uspešno pridobivanje
sredstev Evropske unije za vse, ki želite

izkoristiti edinstveno priložnost in pri-
dobiti nepovratna sredstva EU za hitrejši
razvoj in večjo rast vašega podjetja,

• interaktivna orodja za pripravo po-
slovnih načrtov in projektov, ki so
primerna za vsakogar, tudi za neekono-
miste in omogočajo združitev vsebin-
skega dela poslovanja s finančnimi pro-
jekcijami in izračuni. 

Preverite, kako lahko te storitve upora-
bite tudi vi. Obiščite spletno stran
www.nkbm.si/podjetniskicenter.  

S 1. julijem je prišla v veljavo odločba Zakona o plačilnih storitvah,
storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih
(ZPlaSSIED), ki določa, da mora biti vsak transakcijski račun, ki se
uporablja v poslovne namene, objavljen v Poslovnem registru Slo-
venije. Torej tudi osebni račun, v kolikor se ta uporablja za opra-
vljanje dejavnosti.  

V skladu s pogoji poslovanja preko osebnega računa pri Novi
KBM, uporaba tovrstnega računa v poslovne namene že sedaj ni
bila možna. Za opravljanje dejavnosti imajo na banki namenjen po-
slovni račun, ki ga tudi poročajo v Poslovni register Slovenije. Vsi,
ki ste do sedaj uporabljali osebni račun v poslovne namene, morate
pri Novi KBM tako odpreti temu namenjen poslovni račun. Le-tega
lahko sedaj sklenete po posebni ponudbi, ki so jo v Novi KBM pri-
pravili za vas. 

Za več informacij so vam na voljo bančni skrbniki. Njihove kon-
takte po posameznih lokacijah najdete na spletni strani banke
www.nkbm.si/kontakti-poslovnih-centrov. Lahko pa se po pred-
hodni najavi naročite tudi na svetovanje v prostorih zbornice s spo-
ročilom, ki ga pošljete na info@ooz-maribor.si - vsak prvi četrtek v
mesecu med 11:00-13:00 uro oziroma po dogovoru.

Ključ do uspeha - prava informacija ob pravem času
Ustvarjate in odkrivate nove poslovne priložnosti ali poskušate izboljšati obstoječe poslovanje? Ne najdete prave poti od ideje do realizacije? Potem je
Podjetniški center Nove KBM pravi kraj za vas. 

Uporaba osebnega računa za opravljanje dejavnosti pri Novi KBM


