
Tiskovina / Poštnina plačana pri pošti 2102 Maribor

Št. 3–4 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

Uvodoma je člane skupščine pozdravil Aleš Pulko, predsednik
OOZ Maribor. Po izvolitvi organov skupščine, za delovno

predsedstvo so bili soglasno potrjeni Dušan Fidler za predsednika
ter Natalija Jelušič in Janez Helbl za člana, in po potrditvi zapisnika
s prejšnje seje, je predsednik po posameznih postavkah obrazložil
finančno poročilo o poslovanju OOZ Maribor za leto 2017. Tudi
lani kot prejšnje leto so bili nekaj nižji prihodki iz naslova zbornične
članarine, se pa zbornica ponaša s konstantno rastjo števila novih
članov. Lani se je iz zborničnega sistema na območju OOZ Maribor
odjavilo ali zaprlo obrt 57 članov, na novo pa se je v OOZ Maribor
včlanilo 79 novih članov. Prihodki so se lani povečali iz naslova na-

6. skupščina OOZ Maribor
Poslovanje OOZ Maribor tudi lani uspešno
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

Člani skupščine OOZ Maribor so na 6. redni seji, ki je bila 28. marca v
izobraževalni dvorani Doma obrtnikov v Mariboru obravnavali in sprejeli
finančno poročilo o poslovanju OOZ Maribor v letu 2017 in finančni plan za
leto 2018 ter poročilo o delu OOZ Maribor za lani in predlog programa dela
za leto 2018. V letošnjem letu se Domu obrtnikov obeta kar nekaj
investicijskih del. Več aktivnosti in dogodkov OOZ Maribor bo v letu 2018
posvečenih 45 letnici dela zbornice. 

 Uvodoma je skupščino pozdravil predsednik OOZ Maribor  Aleš Pulko

Obveščamo Vas, da so
poslanci Skupščine Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Maribor
na 1./2018 pisni seji Skupščine, ki je
trajala od 23. februarja do 27.
februarja 2018, sprejeli sklep, da se
razpisuje kandidacijski postopek za
mesto predsednika zbornice,
predsednika nadzornega odbora,
člana nadzornega odbora, poslance
skupščine in člane izvršilnih odborov
strokovnih sekcij. 

- Poziv za vložitev kandidature za predsednika zbornice, 
predsednika nadzornega odbora in člana nadzornega odbora 
Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor

- Razpis kandidacijskih postopkov za volitve članov za 
poslance skupščine OOZ Maribor

- Sklep o razpisu volitev v organe Območne obrtno-podjetniške
zbornice Maribor za mandatno obdobje od 2018 do 2022

- Termini volilnih zborov strokovnih sekcij OOZ Maribor za
mandatno obdobje 2018-2022

Vse o volitvah v organe 
Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Maribor za mandatno obdobje 
od 2018 do 2022

Ne spreglejte
na straneh 2-7
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A. Razpis volitev za predsednika
zbornice in predsednika 
nadzornega odbora in člana 
nadzornega odbora ter terminski
plan izvajanja volilnih opravil

Na podlagi Obrtnega zakona (ObrZ-E,
Ul. RS št. 30/2013 in 36/2013) in Sta-

tuta OOZ Maribor z dne 30. 03. 2016 je
potrebno najkasneje do julija izvesti volitve
za predsednika in člane nadzornega odbora.

Aktualni organi OOZ Maribor so bili iz-
voljeni na ustanovni skupščini 4. 6. 2014,
kar glede na določila Statuta OOZ Mari-

bor o trajanju mandata pomeni, da aktual-
nim organom mandat poteče najkasneje 3.
6. 2018. Nove organe voli skupščina, zato
mora predsednik OOZ Maribor, ki je
predlagatelj skupščine, pravočasno sklicati
skupščino, strokovne službe oziroma upra-
vni odbor pa mora pravočasno izvesti po-
stopke evidentiranja kandidatov in po-
stopke pridobivanja soglasij kandidatov, ki
naj bi bili oziroma bodo evidentirani.

Člani OOZ Maribor so pravne in fizične
osebe, ki na trgu opravljajo pridobitno go-
spodarsko dejavnost in s pristopno izjavo
prostovoljno vstopijo v OOZ Maribor. V
OOZ Maribor se lahko na osnovi pisne

vloge včlanijo tudi druge pravne in fizične
osebe, ki želijo sodelovati pri uresničevanju
ciljev ter nalog zbornice in na podlagi
Obrtnega zakona ne izpolnjujejo pogojev
za »redno« članstvo. Podporni in častni
člani nimajo aktivne in pasivne volilne pra-
vice ter pravice glasovanja na skupščini.

Za predsednika zbornice, predsednika
nadzornega odbora, člana nadzornega od-
bora in člana upravnega odbora je lahko iz-
voljena oziroma imenovana vsaka poslovno
sposobna fizična oseba, pri čemer je v Sta-
tutu določen pogoj za predsednika zbor-
nice. Funkcija predsednika in  člana v nad-
zornem odboru pa je nezdružljiva s funk-
cijo predsednika, podpredsednika zbornice,
funkcijo člana upravnega odbora in s funk-
cijo poslanca skupščine. 

Za predsednika zbornice je lahko izvo-
ljen predstavnik aktivnega člana zbornice
(direktor, poslovodna oseba, prokurist) ali

Poziv za vložitev kandidature za predsednika zbornice,
predsednika nadzornega odbora in člana nadzornega 
odbora Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor

Obveščamo Vas, da so poslanci Skupščine Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor (v
nadaljevanju: OOZ Maribor) na 1./2018 pisni seji Skupščine, ki je trajala od 23. februarja do 27.
februarja 2018, sprejeli sklep, da se razpisuje kandidacijski postopek za mesto predsednika zbornice,
predsednika nadzornega odbora, člana nadzornega odbora, poslance skupščine in člane izvršilnih
odborov strokovnih sekcij. 

 Predsedstvo 6. skupščine OOZ Maribor: Dušan Helbl, Dušan Fidler in Natalija Jelušič  Poročilo o delu OOZ Maribor in plan dela za letos je predstavila direktorica zbornice
Leonida Polajnar
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jemnin oddanih prostorov v objektu Dom
obrtnikov, od kotizacij za seminarje ter pri-
reditev in v okviru projektov. Najbolj od
projekta C-TEMAlp, ki se letos zaključuje.
Vse ostale postavke v finančnem poročilu o
poslovanju OOZ Maribor za leto 2017 so
bile v mejah planiranega. Tudi pri odhodkih
ni bilo večjih odstopanj. Nekaj nenačrtova-
nih stroškov je bilo  s prireditvijo revije
obrtniških pevskih zborov lani v Mariboru,
ki ni bila zajeta v planu. OOZ Maribor je
tudi lansko leto zaključila s pozitivnim po-
slovanjem. Člani skupščine so potrdili fi-
nančno poročilo za lani in finančni plan za
leto 2018  z usklajenimi prihodki in od-
hodki..

Poročilo o delu OOZ Maribor in program
dela za leto 2018 je predstavila direktorica
OOZ Maribor Leonida Polajnar. Izpostavila

je pomembnejše dogodke iz leta 2017, med
njimi udeležbo zbornice na kariernem sejmu,
organizacijo mariborskega dne na MOS, re-
vijo obrtniških pevskih zborov ter udeležbo
na številnih izobraževalnih, pa tudi družabnih
in športnih prireditvah. Zbornica tudi dobro
poslovno sodeluje z drugimi inštitucijami in
lokalnim okoljem. Velik poudarek je bil dan
v letu 2017 kot bo tudi letos izvajanju javnih
pooblastil zbornice, področju izobraževanja in
informiranja in delu strokovnih sekcij. Med
večjimi dogodki OOZ Maribor v letu 2018
bodo udeležba na Kariernem sejmu, na MOS
na Celjskem sejmu, zbornica bo na temo pro-
blematike čezmejnega opravljanja storitev or-
ganizirala novinarsko konferenco, po državno
zborskih volitvah pa je predvideno tudi sreča-
nje s poslanci državnega zbora iz Podravske
regije. Več zborničnih dogodkov in aktivnosti

bo skozi vse letošnje leto posvečeno 45-letnici
OOZ Maribor.

Na področju investicijskega vzdrževanja,
sprotnih popravil in vzdrževanja Doma obrtni-
kov se bo v tem letu predvidoma izvedla ener-
getska sanacija stavbe (fasada, okna, vrata, izo-
lacija strehe), zamenjava strehe na prizidku
doma in zamenjava talnih oblog v izobraževalni
dvorani Doma obrtnikov. Pri poročilu o poslo-
vanju podjetja Zavarovalniško zastopanje d.o.o.
zbornice je bil zaradi težav pri poslovanju spre-
jet sklep, da gre naša zavarovalnica v postopek
zapiranja. Poročilo je podal Dušan Fidler. Po-
slanci so se seznanili še, da bodo volitve poslan-
cev skupščine OOZ Maribor za mandatno ob-
dobje 2018 do 2022, 15. maja 2018 od 7.00-
19.00 ure na sedežu zbornice. Kandidature za
predsednika OOZ Maribor ter predsednika in
članov nadzornega odbora  OOZ Maribor pa
se zbirajo do 7. 5. 2018.
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je  samostojni podjetnik posameznik ali
družbenik z najmanj 25 %  deležem v
družbi in je državljan R Slovenije.

Kandidati za predsednika zbornice
morajo svoje kandidature vložiti skupaj
s predstavitvijo svojega programa za delo
OOZ Maribor za naslednje mandatno
obdobje 2018 – 2022. 

Člani zbornice opravljajo svoje funk-
cije v organih in drugih oblikah delo-
vanja in odločanja zbornice neprofe-
sionalno ter so lahko izvoljeni oziroma
imenovani le pod pogojem, da iz na-
slova članarine in drugih finančnih ob-
veznosti na dan oddaje kandidature in
izvolitve oziroma imenovanja nimajo
dospelih, zapadlih, neplačanih obvez-
nosti do zbornice.

B. Časovni potek volilnih opravil 
ob upoštevanju časovnih rokov,
ki so določeni v Statutu OOZ
Maribor za določene naloge, 
je sledeči  

• 15. 3. 2018–26. 4. 2018: Razpis in evi-
dentiranje kandidatov za člane izvršilnih

odborov strokovnih sekcij OOZ Maribor
in izvedba volilnih zborov strokovnih sek-
cij OOZ Maribor

• 30. 3. 2018–7. 5. 2018: Razpis in evi-
dentiranje kandidatov za člane poslancev
Skupščine OOZ Maribor

• 30. 3. 2018–17. 5. 2018: Razpis in evi-
dentiranje kandidatov za predsednika
zbornice, predsednika nadzornega odbora
in dveh članov nadzornega odbora OOZ
Maribor ,  

• maj 2018: Seja (korespondenčna - pisna)
članov UO OOZ Maribor – obravnava
in sprejem gradiv za volilno skupščino,

• 15. maj 2018: izvedba volitev za poslance
Skupščine OOZ Maribor,  

• maj - junij 2018 Konstitutivna seja
Skupščine OOZ Maribor in izvolitev
predsednika zbornice ter članov nadzor-
nega odbora OOZ Maribor. Potrditev
podpredsednika zbornice in članov
upravnega odbora OOZ Maribor. 
Volitve na podlagi razpisa bodo po

Obrtnem zakonu in Statutu OOZ Mari-
bor torej potekale za naslednje organe
OOZ Maribor:
• skupščina OOZ Maribor (do 31 poslan-

cev),
• upravni odbor OOZ Maribor (13 čla-

nov),
• predsednik nadzornega odbora,
• nadzorni odbor OOZ Maribor (2 člana),
• predsednik OOZ Maribor.

C. Evidentiranje/imenovanje 
kandidatov v organe OOZ Maribor 

• Evidentiranje/imenovanje kandidatov za
poslance Skupščine OOZ Maribor po-
teka v obdobju od vključno 30. 3. 2018
(objava na spletni strani www.ooz-mari-
bor.si in v reviji Naš poročevalec (2-3/
april 2018) do vključno  7. 5. 2018 do
24. ure.   

• Evidentiranje/imenovanje kandidatov za
predsednika zbornice, predsednika NO
in člane NO zbornice poteka v obdobju
od vključno 30. 3. 2018 (objava na sple-
tni strani: www.ooz-maribor.si in v reviji
Naš poročevalec (2-3/ april 2018)) do
vključno 17. 5. 2018 do 24. ure.

• Za namen evidentiranja/imenovanja so
pripravljeni obrazci. Predlagani kandidat
mora dati pisno privolitev h kandidaturi. 
Po poteku navedenih rokov ni več mo-

goče vlagati kandidatur. Kadrovska komi-
sija bo prepozno vložene kandidature zavr-
gla.  Za dodatna pojasnila se lahko obrnete
na Območno obrtno-podjetniško zbornico
Maribor, Titova cesta 63, 2000  Maribor,
direktorica Leonida Polajnar, tel.: 051 662
119 ali 02 3303 510 ali e-naslov:
leonida.polajnar@ozs.si  

OOZ Maribor
Maribor,  30. 3.2018  

Evidentiranje kandidata za predsednika OOZ Maribor

Kandidat ali predlagatelj:
(naziv in naslov predlagatelja)

predlagam/o 
(ime in priimek)

Za evidentiranje kandidata za izvolitev za opravljanje funkcije predsednika OOZ Maribor za mandatno obdobje 2018–2022.

Kraj in datum                                 Žig:                            Podpis kandidata oz. odgovorne osebe

Evidentiranje kandidata za predsednika nadzornega odbora OOZ Maribor

Kandidat ali predlagatelj:
(naziv in naslov predlagatelja)

predlagam/o 
(ime in priimek)

Za evidentiranje kandidata za izvolitev za opravljanje funkcije predsednika NO OOZ Maribor za mandatno obdobje 2018–2022.

Kraj in datum                                 Žig:                            Podpis kandidata oz. odgovorne osebe
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IZ OOZ MARIBOR

Spoštovane članice in člani OOZ Ma-
ribor!

Na osnovi sklepa 1. pisne seje poslancev
Skupščine OOZ Maribor z dne 23. 2.

2018 ter Statuta OOZ Maribor in poslov-
nika o volitvah poslancev Skupščine in osta-
lih organov OOZ Maribor se razpisujejo
kandidacijski postopki za volitve članov za
poslance sekcij oziroma panožnih grup po-
slovnih dejavnosti članov v Skupščino OOZ
Maribor, ki se pričnejo s kandidacijskim po-
stopkom dne 30. marca za poslance sekcij
oziroma panožnih grup poslovnih dejavno-
sti v Skupščino OOZ Maribor in se zaklju-
čijo z volilnimi postopki do 7. maja 2018.
Volitve bodo 15. maja 2018 na sedežu zbor-
nice od 7.00 - 19.00 ure.

Za poslanca sekcije ali panožne grupe v
skupščini lahko kandidira vsak član zbor-
nice. Kandidat za člana skupščine se mora
odločiti, na kateri od kandidatnih list za
skupščino bo kandidiral. V skupščini zbor-
nice so namreč poslanci delujočih strokov-
nih sekcij in tudi članov, ki niso organizi-
rani v strokovnih sekcijah, se pa po svoji
dejavnosti sami razvrstijo v ustrezno pano-
žno grupo. Kandidati za poslance v Skup-
ščini OOZ Maribor (člani strokovnih sek-
cij in člani panožnih grup) kandidirajo na
eni izmed kandidacijskih list panožne
grupe oziroma sekcije:

Član lahko kandidira le na eni izmed
kandidacijskih list sekcij oziroma panožnih
grup. Za to je pomembno, da pred odlo-

čitvijo o kandidiranju ugotovite, v katero
matično strokovno sekcijo ste včlanjeni. 

Kandidaturo je potrebno poslati ali
osebno vročiti na naslov: 

Območna obrtno-podjetniška zbornica
Maribor, Titova c. 63, 2000 Maribor. Kan-
didatura se lahko odda tudi preko telefaksa
na številko: 02/30 00 491 ali po e-pošti
maribor@ozs.si oziroma e-pošte sekretarke
strokovne sekcije. Volilna komisija bo upo-
števale le tiste kandidature, ki bodo prejete
oziroma priporočeno poslane na navedeni
naslov do vključno 7. maja 2018 do 24 ure.

Razpis kandidacijskih postopkov za volitve članov 
za poslance skupščine OOZ Maribor

Evidentiranje kandidata za člana nadzornega odbora OOZ Maribor

Kandidat ali predlagatelj:
(naziv in naslov predlagatelja)

predlagam/o 
(ime in priimek)

Za evidentiranje kandidata za izvolitev za opravljanje funkcije člana NO OOZ Maribor za mandatno obdobje 2018–2022.

Kraj in datum                                 Žig:                            Podpis kandidata oz. odgovorne osebe

Člani zbornice opravljajo svoje funkcije v organih in drugih oblikah delovanja in odločanja zbornice neprofesionalno ter so lahko izvoljeni
oziroma imenovani le pod pogojem, da iz naslova članarine in drugih finančnih obveznosti na dan oddaje kandidature in izvolitve oziroma
imenovanja nimajo dospelih, zapadlih, neplačanih obveznosti do zbornice. Kot smo že poudarili, ni dovoljeno istočasno kandidirati na več
kot eni kandidacijski listi strokovnih sekcij ali panožnih grup. Če se bo vložila kandidatura posameznika na dveh ali več kandidacijskih  listah
za člana izvršilnega odbora sekcije ali poslanca v skupščini, se bo od takega kandidata zahtevalo, da se pred zaključkom oddaje kandidatur
opredeli za samo eno izbrano kandidacijsko listo.   

Oznaka 
grupe

Panoge poslovnih  dejavnosti

Razvrstitev obstoječih strokovnih sekcij OOZ Maribor v ustrezne panožne grupe poslovnih dejavnosti

A
Kovinsko predelovalna dejavnost: načrtovanje, izdelava, montaža in servisiranje kovinskih konstrukcij, postrojenj, strojev in naprav, orodjarstvo
in finomehanika, mehatronika, izdelovanje izdelkov iz umetnih materialov, litje kovin, zaščita površin, kleparstvo, ipd.

Sekcija kovinarjev, Sekcija kleparjev in krovcev

B
Gradnja vseh vrst objektov in urbane opreme: načrtovanje, inženiring, gradnja, zaključna gradbena dela, čiščenje objektov, 
zemeljska dela, urejanje okolice, gozdna dela, ipd.

Sekcija gradbincev

C
Storitve osebne nege in higiene, pogrebna dejavnost, trgovina z ustreznimi izdelki, fitnes centri, ipd.

Sekcija frizerjev in kozmetikov
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Oznaka 
grupe

Panoge poslovnih  dejavnosti

Razvrstitev obstoječih strokovnih sekcij OOZ Maribor v ustrezne panožne grupe poslovnih dejavnosti

D
Elektro dejavnost: načrtovanje, gradnja, vzdrževanje in servisiranje elektro postrojenj, strojev in naprav ter optičnih naprav, 
informacijskih naprav, vse vrste inštalacij, mehatronika, ipd.

Sekcija elektro dejavnosti, Sekcija elektronikov in mehatronikov 

E
Popravila in vzdrževanje cestnih vozil, gradbene mehanizacije, kmetijskih mehanizacije, mehatronika, trgovina z vozili in mehanizacijo ter
ustreznimi izdelki, avtopralnice in drugo čiščenje vozil, tuning vozil, ipd. 

Sekcija avtoserviserjev

F
Turistična dejavnost, gostinstvo, živilska dejavnost, namestvitvena dejavnost, kmečki turizmi, vinarstvo, turistična infrastruktura, ipd.

Sekcija za gostinstvo in turizem

G
Načrtovanje, gradnja in servisiranje vseh strojnih inštalacij, mehatronika, prodaja ustreznih izdelkov, dimnikarstvo, ipd.

Sekcija instalaterjev - energetikov

H
Logistika, dejavnost prevoza tovora in oseb, ipd.

Sekcija za promet

I
Lesno predovalna dejavnost: mizarstvo, žage, lesene obloge, stavbno pohištvo, izdelovanje igrač in igral iz lesa, sodarstvo, okvirjev, ipd. 

Sekcija lesnih strok

J
Izdelovanje tekstilnih izdelkov, krznarstvo, čevljarstvo, izdelovanje usnjenih izdelkov, čiščenje in vzdrževanje oblačil, ipd.

Sekcija tekstilcev

K
Izdelovanje izdelkov iz papirja in kartona, tisk, grafično oblikovanje, razmnoževanje, fotografska dejavnost, medijska dejavnost, ipd.

Sekcija fotografske, grafične in medijske dejavnosti

L
Vzgoja sadik in trsnic, vrtnarstvo, cvetličarstvo, aranžerstvo, izdelovanje spominkov, domača in umetnostna obrt 

Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev

M
Očesna optika, zlatarstvo in graverstvo, urarstvo, pasarstvo, ipd.

Sekcija optikov (zlatarji, urarji)

N
Panoge ostalih poslovnih dejavnosti, ki niso razvrščene od A - M

Nerazvrščeni - člani, ki niso razvrščeni v sekcijo

Kandidatura Za volitve za poslance sekcij ter panožnih grup v skupščino 
Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor

Ime in priimek kandidata:

Naziv podjetja: Naslov sedeža podjetja:

Tel.: GSM: E-pošta:                      

Naziv strokovne sekcije:  (Velja samo za člane sekcij!) 

Oznaka panožne grupe:      A      B      C      D      E      F      G      H      I      J      K      L      M      N    
(ustrezno obkroži – velja samo za člane, ki niso razporejeni v obstoječe strokovne sekcije)  

Kandidiram za Za poslanca sekcije oz. poslanca panožne grupe v Skupščino OOZ Maribor 

Datum: Podpis:  

Pomembno: Kandidirajo lahko aktivni člani zbornice osebno ali predstavniki aktivnih članov zbornice: družbenik ali direktor ali
poslovodna oseba ali prokurist. Predstavniki aktivnih članov morajo k prijavi kandidature priložiti overjeno kopijo ustreznega
potrdila. Kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do 7. maja 2018 do 24 ure.



I.
S tem sklepom se razpisujejo volitve v or-

gane OOZ Maribor za mandatno obdobje
2018 do 2022. Volitve bodo 15. maja 2018
na sedežu OOZ Maribor, Titova cesta 63 od
7. do 19. ure.

II.
Upravni odbor OOZ Maribor imenuje

kadrovsko  komisijo v naslednji sestavi
• predsednik komisije
• Član/članica
• Član/članica
• Strokovna služba

III.
Organizacijsko kadrovska komisija (v

nadaljevanju OKK) pripravi predlog kan-
didatne liste za poslance skupščine OOZ
Maribor in jih predloži Upravnemu od-
boru (UO) OOZ Maribor najkasneje do
7. 5. 2018.

IV.
Organizacijsko kadrovska komisija pri-

pravi kandidatne liste za člane ostalih orga-

nov OOZ Maribor, ter jih predloži Uprav-
nemu odboru OOZ Maribor. Predloge kan-
didatov za člane organov je potrebno poslati
najkasneje do 17. 5. 2018.

Pri pripravi kandidatnih list za člane or-
ganov OOZ Maribor, Organizacijsko ka-
drovska komisija presoja ustreznost kandi-
datov glede na določila statuta OOZ Mari-
bor.

Upravni odbor OOZ Maribor poda (na
podlagi kandidatne liste, ki jo je pripravila
OKK) novoustanovljeni skupščini OOZ
Maribor predloge naslednjih kandidatov za
volitve:
• predsednika OOZ Maribor, ki je tudi

hkrati predsednik UO in mandatar za se-
stavo UO OOZ Maribor,

• predsednika in dva člana nadzornega od-
bora OOZ Maribor.

V.
Upravni odbor in OKK skrbita za pravi-

len potek in časovno usklajenost volitev po
tem sklepu in dajeta navodila in pojasnila v
zvezi z izvedbo le-teh.

VI.
Novoustanovljena skupščina OOZ Mari-

bor se sestane na svoji prvi seji najkasneje do
22. 6. 2018, kjer v skladu s tem sklepom,
statutom OOZ Maribor in Poslovnikom o
delu Skupščine OOZ Maribor izvrši izvoli-
tev organov in funkcionarjev OOZ Mari-
bor, naštetih v točki IV. tega sklepa.

VII.
Mandat sedanjih funkcionarjev OOZ

Maribor ter poslancev, oziroma predstavni-
kov v organih OOZ Maribor preneha z iz-
volitvijo novih funkcionarjev in članov or-
ganov OOZ Maribor.

VIII.
Ta sklep se objavi v glasilu Naš poročeva-

lec, štev. 3/4  marec/april  2018.

Maribor, 13. 3. 2018
Predsednik OOZ Maribor     

Aleš Pulko, univ.dipl.gosp.inž.str.
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Termini volilnih zborov strokovnih sekcij OOZ Maribor
za mandatno bobdobje 2018-2022

Na podlagi statuta OOZ Maribor in 1. dopisne seje Skupščine OOZ Maribor z dne 23.02.2018  je Upravni odbor Območne obrtno-podjetni-
ške zbornice Maribor (v nadaljevanju OOZ Maribor) na svoji 27. redni seji dne 13.3.2018 sprejel naslednji

sklep o razpisu volitev v organe Območne obrtno-podjetniške
zbornice Maribor za mandatno obdobje od 2018 do 2022

Datum Sekcija Ura lokacija Strokovne teme volinih zborov Status

26. 3. 18 Sekcija frizerjev in
kozmetikov 19.00 izobraževalna

Tema: *OSNOVE DIGITALNEGA MARKETINGA, FACEBOOK in
INSTRAGAM za poslovne namene (predavanje je izvedla marketinška
agencija CREATIVUM, Tanja CIGLARIČ s.p.),  REDNO PERIODIČNO
USPOSABLJANJE  ZA NOSILCE DEJAVNOSTI iz Varnosti pri delu in
požarnega varstva (usposabljanje je izvedlo podjetje IVD Maribor 
p.o.,  Anton KUNSTEK)

Volilni zbor zaključen, 
izvoljen predsedenik, 
podpredsednik in IO 
sekcije

10. 4. 18 Sekcija elektro 
dejavnosti 16.00 sejna soba

Tema: *Predstavitev aktualnih rešitev s strani podjetja Hermi d.o.o.,
*Pomembne informacije o vartstvu pri delu in požarni varnosti za
elektro stroko (usposabljanje je izvedlo podjetje IVD Maribor p.o.,  
Anton KUNSTEK)

23. 4. 18
Sekcija za 
gostinstvo in 
turizem

11.00 izobraževalna

Tema: Predstavitev projekta FLAGSHIP PRODUCTS, Dve regiji - en
skupni cilj! (projekt bosta predstavila: Janja Viher, direktorica
Agencije SIV d.o.o. in Marko Kac, direktor Zavoda za inovativnost in
podjetništvo) - VABILO V PRIPRAVI!

7. 4. 18 Sekcija za promet 09:30 izobraževalna Tema: Aktualne informacije za prevoznike 

10. 4.18 Sekcija gradbincev 17.00 izobraževalna
Tema: *delavnica " Kako se uspešno pripraviti na poslovna srečanja?
(delavnico bo izvedla MRA p.o., Vladimir Rudl) in vabilo na aktualna
kooperacijska srečanja

17. 4. 18 Sekcija 
avtoservisejev 17.00 izobraževalna

Tema: Predstavitev vajeniškega sistema in izpostavitev prednosti za
delodajalce (predavatelj: Mitja Korunovski, višji strokovni sodelavec
OZS)

25. 4. 18 Sekcija instalaterjev
in energetikov 16.00 izobraževalna Tema: izobraževanje o novostih REHAU (cevnih instalacij in drugih si-

stemov )



IZ OOZ MARIBOR / SPOT

Boris Koprivnikar, minister za javno
upravo je na tiskovni konferenci med

drugim izpostavil, da je ključna izboljšava
v prehodu portala eVEM v sistem SPOT v
tem, da bo bolj jasno, kje vse se lahko eno-
stavno elektronsko registrira novi s.p. ali
enostavni d.o.o., da bo točno znana široko
organizirana mreža organizacij, kjer lahko
z enim obiskom registriraš svoje podjetje.
Hkrati so določili 12 regijskih točk, ki so
pooblaščene, da nudijo novim podjetni-
kom poglobljene informacije, pomoč pri
oblikovanju poslovnega načrta, nudijo do-
datno izobraževanje, usposabljanje in na
tak način tudi pomagajo podjetnikom na
začetku njihove podjetniške poti. Po-

membna nadgradnja je tudi v tem, da so
bile VEM točke v začetku namenjene zgolj
ustanavljanju novih s.p. oz. enostavnih
d.o.o., sedaj pa se preusmerja tudi na pod-
poro tekočemu poslovanju, se pravi odnosu
z vsemi uradnimi institucijami s katerimi
mora podjetnik delovati. Glavni cilj je, da
se podjetnikom omogoči čim bolj na-
predne elektronske storitve, ki jih lahko po-
vežejo s svojimi informacijskimi sistemi in
na tak način z malo truda opravijo čim več
postopkov, ki so jih dolžni zagotavljati
državi na način, da se lahko čim bolj po-
svetijo svoji osnovni dejavnosti. Aleš Can-
tarutti, državni sekretar na Ministrstvu za
gospodarski razvoj in tehnologijo je ob tem

še dodal, da je sistem SPOT nova krovna
znamka, ki bo postopoma nadomestila se-
danji sistem VEM, katerega podjetja dobro
poznajo. Sistem SPOT predstavlja tudi po-
membno nadgradnjo v izmenjavi znanj,
svetovanj in pomoči pri trženju kot tudi pri
podpori aktivnosti internacionalizacije. 

Sistem SPOT – Slovenska 
podjetniška točka, je organiziran 
na 4 nivojih

Portal SPOT -  Informacije in elek-
tronske storitve za poslovanje: Sistem
SPOT nudi poslovnim subjektom, podjet-
nikom in potencialnim podjetnikom nove
in izboljšane elektronske storitve, storitve
podjetniškega svetovanja, informiranja in
usposabljanja za dvig konkurenčnosti na
trgu ter obogaten nabor storitev s področja
internacionalizacije in tujih investicij za iz-
voznike in investitorje. Uradno spletno
mesto sistema SPOT (dosedanji portal e-
VEM) je (spot.gov.si). Portal omogoča po-
slovnim subjektom enostavno, hitro in

 Na tiskovni konferenci sta minister za javno upravo Boris Koprivnikar in državni sekretar
na MGRT Aleš Cantarutti predstavila nov nacionalni sistem celovitih brezplačnih podpor-
nih storitev za podjetništvo SPOT, Slovenska poslovna točka

 Tiskovni konferenci je sledil obisk SPOT točke svetovanja Podravje v pritličju Mariborske
razvojne agencije, kjer je tudi razstavni prostor regijskih podjetij (showroom regije). Na fo-
tografiji sta svetovalki Janja Vindiš Božičko iz OOZ Maribor in Brigita Drevenšek iz Znan-
stveno raziskovalnega središča Bistra Ptuj

Datum Sekcija Ura lokacija Strokovne teme volinih zborov Status

17. 4. 18 Sekcija kovinarjev 17:00 izobraževalna
Tema: Predstavitev vajeniškega sistema in izpostavitev prednosti za
delodajalce (predavatelj: Mitja Korunovski, višji strokovni sodelavec
OZS)

17. 4. 18 Sekcija lesnih strok 17:00 sejna soba Tema: Aktualna zakonodaja /Iris Brkovič -sekretarka na OZS

29. 3. 18 Sekcija cvetličarjev 
in vrtnarjev 19:00 sejna soba Tema: Informacija o možnostih kandidiranja na javnih razpisih 

(težavah pri tem) pri podjetjih Snaga d.o.o., Nigrad d.o.o.,...

Volilni zbor zaključen, 
izvoljen predsedenik in
IO sekcije

23. 4. 18
Sekcija fotografske,
grafične in medijske
dejavnosti

17:00 sejna soba Tema: Aktualna zakonodaja

V okviru nacionalne tiskovne konference, ki je bila 4. aprila v prostorih MRA v Mariboru, sta minister
za javno upravo Boris Koprivnikar in državni sekretar na MGRT Aleš Cantarutti predstavila nov
nacionalni sistem celovitih brezplačnih podpornih storitev za podjetništvo SPOT, Slovenska poslovna
točka. SPOT je organiziran na štirih nivojih. Tretji nivo predstavlja 12 regijskih točk SPOT Svetovanje.
SPOT Svetovanje za Podravje ima sedež na MRA, med petimi partnerskimi institucijami, ki izvajajo
svetovanje je tudi OOZ Maribor. Projekt SPOT, Slovenska poslovna točka sofinancirata Republika
Slovenija in Evropski sklad za regionalni razvoj v skupni vrednosti 35,8 milijonov evrov.

7Št. 3–4 2018

SPOT predstavljen v Mariboru 
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek
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Na poslovni točki se izvajajo brezpla-
čne storitve svetovanja za potencialne

podjetnike ter mala in srednje velika pod-

jetja (MSP). Svetovanja so namenjena kre-
pitvi podjetniškega potenciala za MSP ter
pospeševanju ustanavljanja novih MSP.

Ci l jne  skupine  pro jek ta  so  pred-
vsem potencia lni  podjetniki ,  šo lo-
obvezna mladina,  mala  in  s rednje
ve l ika  podjet ja ,  za  katere  se  i zva ja
prece j  s t rokovnih  in  podporn ih
stor i tev,  kot  so :
- Izvajanje usposabljanj in delavnic, katerih

namen je krepitev znanja, veščin in kom-
petenc tako potencialnih podjetnikov, kot
vseh obstoječih obrtnikov in podjetnikov,

- Redno in ažurno informiranje o aktivno-

SPOT svetovanje Podravje: Dodatna pomoč za potencialne
in obstoječe obrtnike ter podjetnike
 Avtor | Janja Viniš Božičko, Foto | Janja Viniš Božičko

OOZ Maribor je bila uspešna na javnem razpisu Javne agencije SPIRIT Slovenije, Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo ter EU sklada za regionalni razvoj za projekt Slovenskih poslovnih
točk v konzorciju s projektnimi partnerji Mariborsko razvojno agencijo (vodilni partner), Znanstveno-
raziskovalnim središčem Bistra Ptuj, Štajersko gospodarsko zbornico in Razvojno informacijskim
centrom Slovenska Bistrica.

brezplačno poslovanje z javno upravo po
načelu vse na enem mestu. Portal postaja
tudi ključna povezovalna točka različnih
institucij, ki nudijo storitve za podporo po-
slovnim subjektom.  

SPOT Registracija - Registracije pod-
jetij s pomočjo svetovalca: SPOT Regi-
stracija so fizične točke (dosedanje točke
VEM), kjer uporabnik lahko opravi po-
stopke registracije podjetja in druge elek-
tronske postopke preko portala SPOT (do-
sedanji portal e-VEM) s pomočjo refe-
renta. Fizične točke SPOT Registracija so
npr. izpostave AJPES, upravne enote,

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
Gospodarska zbornica Slovenije. 

SPOT Svetovanje - Podjetniško sveto-
vanje in regionalno povezovanje: Tretji
nivo sistema SPOT predstavlja 12 regijskih
točk SPOT Svetovanje, ki poleg pomoči
pri registracijskih postopkih in elektron-
skih postopkih preko portala SPOT nudijo
tudi strokovno pomoč svetovalcev v obliki
informiranja, svetovanja, organizacijo de-
lavnic in usposabljanj za potencialne pod-
jetnike in podjetnike, izmenjave dobrih
praks, odpiranje poslovnih priložnosti, ani-
miranje lokalnega okolja, splošno promo-

cijo podjetništva na regionalnem in lokal-
nem nivoju, povezovanje vseh lokalnih ak-
terjev za podporo poslovnim subjektom. 

SPOT Global - Pomoč izvoznikom in
investitorjem: Krovno vlogo v sistemu
SPOT bo pod imenom SPOT Global na
četrtem nivoju prevzela javna agencija SPI-
RIT Slovenija, ki bo izvajala aktivnosti ko-
ordinacije in integracije delovanja vseh
ostalih ravni sistema. Njena glavna naloga
bo pomoč večjim domačim in tujim inve-
stitorjem, nudenje storitev v zvezi z inter-
nacionalizacijo podjetij ter koordinacija
tretjega nivoja SPOT Svetovanje. 

 Delavnica je bila  organizirana v sklopu aktivnosti SPOT svetovanje Podravje. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Zahvaljujemo se članom, ki se predstavljajo na 
razstavnem prostoru SPOT svetovanja Podravje 

• Cvetličarna Zvonček, Dejan Rojko s.p.
• Uniceramic d.o.o., Lončarski center Maribor
• Neonart d.o.o.
• Mojstri okusov.si, Gostilna Karla, Bračič Ivanka s.p. 
• Čebelarstvo Cesar, Strokovno svetovanje, Marko Cesar s.p.  
• Foto Tatjana d.o.o.
• Steklarstvo, Ivanka Miholič s.p.
• Optika, Rene Pirc s.p.

 Minister za javno upravo Boris Koprivnikar na obisku
razstavnega prostora SPOT svetovanja Podravje



9Št. 3–4 2018

SPOT

Uspešno izvedeno kooperacijsko srečanje
Meet4Business MEGRA 2018

Mariborska razvojna agencija (MRA) je v sredo, 4. aprila
2018, v Gornji Radgoni organizirala kooperacijsko srečanje
Meet4Business. Na srečanju, ki ga je MRA organizirala sku-
paj z lokalnimi, regionalnimi in mednarodnimi soorganiza-
torji, so bili izvedeni poslovni sestanki s podjetji in institu-
cijami iz sedmih držav. Izvedeni sestanki na kooperacijskem
srečanju predstavljajo odlično priložnost za slovenska pod-
jetja, obrtnike in institucije za vzpostavitev poslovnih stikov
in izmenjavo izkušenj s potencialnimi poslovnimi partnerji
iz Evropskih držav.

Dogodek je potekal v okviru Mednarodnega sejma grad-
beništva, energetike, komunale in obrti – MEGRA 2018, ki
se odvija med 4. in 7. aprilom v organizaciji Pomurskega
sejma v Gornji Radgoni.

 Namen kooperacijskega srečanja Meet4Business je bil
ponuditi podjetnikom in institucijam možnost, da z vnaprej

izbranimi podjetji in institucijami na enem mestu izvedejo
različne sestanke ter na tak način vzpostavijo prvi stik z no-
vimi potencialnimi strankami. Na tak način Mariborska raz-
vojna agencija pomaga podjetjem pri povezovanju stikov z
mednarodnimi partnerji.

Dosedanji Zakon o graditvi objektov se
je razdelil na dva nova zakona, gradbe-

nega in posebnega - namenjenega opravlja-
nju inženirske in arhitekturne dejavnosti. 

Predstavljene so bile sledeče novosti:
• Enostavnejši pogoji in krajši postopki za

začetek gradnje in uporabo objektov,
• Obveznost podajanja informacij in sveto-

vanja investitorju v fazi pridobivanja do-
voljenja za graditev,

• Večja vloga in odgovornost udeležencev
(projektant, nadzornik, izvajalec) tudi
občin,

• Dodatni pogoji za izvajalce del (vodje del,
vpis v imenik),

• Uporabno dovoljenje obvezno za vse
gradnje (razen za nezahtevne objekte),
postopek enostavnejši pri manj zahtevnih
objektih,

• Legalizacija neproblematičnih gradenj
(neskladnih in tudi nelegalnih objektov),

• Dovoljene so tolerance oz. odstopanja di-
menzij objekta po pridobljenem gradbe-
nem dovoljenju.

Za izvajalce del na  gradbenih objektih je
najpomembnejša  sprememba ta, da bodo
morali imeti po novem zaposlenega vodjo
del in to za polni delovni čas. Vodja del je
lahko že do sedaj zaposlena oseba, vendar
bo moralo podjetje s posebnim obrazcem
zaprositi za potrditev, oseba pa bo morala
izkazati zahtevano izobrazbo. V zvezi s tem
bomo na zbornici  poskrbeli za pravočasno
informiranje.

Glede na to, da je po zakonu potrebno v
roku 5 mesecev sprejeti še nekaj podza-
konskih predpisov (pravilnikov, obraz-
cev,…), bomo delavnico na to temo pono-
vili po začetku izvajanja zakona in prvih
primerih dobre prakse.

Novosti gradbene zakonodaje, pomembne za izvajalce del
na gradbenih objektih

Na sedežu OOZ Maribor smo 27. marca 2018 v okviru SPOT svetovanja Podravje izvedli delavnico, na
kateri je Janko Rozman iz OZS predstavil bistvene spremembe in novosti nove gradbene
zakonodaje, ki stopi v veljavo s 1. junijem 2018. 

stih na področju spodbujanja podjetništva
in aktivnostih v regiji,

- Osnovno svetovanje strankam, ki se lahko
izvaja pretežno na SPOT regiji, telefon-
sko, mobilno ali preko e-pošte, na po-
dročjih priprave poslovnih načrtov, mar-
ketinga, vodenja podjetij, internacionali-
zacije, državnih spodbud in same registra-
cije podjetja,

- Izmenjava dobrih praks, predstavitve iz-
kušenj tako znotraj Slovenije, kot čez-
mejno in odpiranje novih poslovnih pri-
ložnosti,

- Animiranje in povezovanje regionalnega
okolja, sodelovanje s subjekti podpornega
okolja, aktivno sodelovanje pri kreiranju
občinskih in regijskih spodbud za podjet-

nike ter letna srečanja s predstavniki
občin, katere pokriva določen partner
konzorcija.
Aktivnosti svetovanja se izvajajo na točki

SPOT svetovanja Podravje v prostorih
(pritličju) Mariborske razvojne agencije na
Pobreški cesti 20 v Mariboru. Ostale
aktivnosti se izvajajo na območju vseh
občin Podravja. SPOT svetovanje Podravje
pokriva 41 občin podravske regije. OOZ
Maribor, kot ena izmed petih konzorcijskih
partnerjev pokriva 6 občin in sicer Mestno
občino Maribor ter občine Duplek, Hoče
– Slivnica, Miklavž na Dravskem polju,
Rače – Fram in Starše.

Na točki SPOT svetovanja Podravje je
vzpostavljen tudi razstavni prostor regijskih

podjetij (showroom regije). Showroom je
namenjen predstavitvi podjetij iz regije s
svojimi proizvodi in materiali. Ponujamo
vam možnost brezplačne predstavitve va-
šega podjetja in vas vabimo k sodelovanju.
Oglasite se nam, če želite aktivno soobliko-
vati ta reprezentativen prostor regije. 

Naloge SPOT svetovanja Podravje za
OOZ Maribor izvajata svetovalki: Urška
Rafolt, kontakt: urska.rafolt@ozs.si in
Janja Vindiš Božičko, kontakt: janja.vin-
dis-bozicko@ozs.si ali po telefonu na šte-
vilko 02 330 35 04.

Kontakt SPOT svetovanja Podravje: 02
333 13 85, spot.podravje@mra.si. 

Več informacij je na spletni strani OOZ
Maribor.
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Vabilo na delavnico “Spletni marketing 
in načrtovanje spletne strani”

Mariborska razvojna agencija, Štajerska
gospodarska zbornica in Območna

Obrtno-podjetniška zbornica Maribor Vas
vljudno vabimo na mednarodno koopera-
cijsko srečanje prehrambnega sektorja
AgroB2B@NSFair v okviru 85. Medna-
rodnega kmetijskega sejma na sejmišču
v Novem Sadu, dne 16. 5. 2018.

Kooperacijsko srečanje je namenjeno
podjetjem, dejavnim na področjih:

• Proizvodnja in trgovina s hrano in pijač
• Kmetijska mehanizacija in oprema 
• Kemični izdelki za kmetijstvo 
• Embalaža  
• Obnovljiva energija 
• Proizvodnja in oprema za rastlinjake

Uporabna znanost in raziskave 
Inovativne tehnologije v kmetijstvu

Udeležba na dogodku je brezplačna.

Rok za prijavo: 10. 5. 2018.

Prijava: http://agrob2b2018.talkb2b.net/
members/register

Dodatne informacije na spletni strani:
http://agrob2b2018.talkb2b.net

Podrobnejše informacije Mariborska
razvojna agencija, tel.: 02 333 13 02; e-
pošta: peter.ekart@mra.si. 

Vabilo na kooperacijsko srečanje AgroB2B@NSFair
Novi Sad, Srbija, 16. maj 2018

Vabilo na mednarodno konferenco in
kooperacijsko srečanje 

„The Future of Building 2018“,
Dunaj, Avstrija, 8. - 9. maj 2018

Mariborska razvojna agencija, Štajerska
gospodarska zbornica in Območna
Obrtno-podjetniška zbornica Maribor Vas
vljudno vabimo na mednarodno konfe-
renco in kooperacijsko srečanje „The Fu-
ture of Building“, ki bo potekalo med 8.
- 9. 5. 2018 na Gospodarski zbornici
(WKO), Dunaj, Avstrija. 

Glavne teme srečanja bodo:
• Inženiring in načrtovanje / arhitektura in

gradbene storitve;
• Novosti v gradbeništvu;
• Gradbeni materiali;
• Pametne stavbe;
• Trajnostne in zelene stavbe;
• Nove gradbene metode, robotika, avto-

matizacija;
• Obnove stavb;
• Obnovljivi viri energije / prezračevanje in

gradbene tehnologije;

• Lesene stavbe.
Kooperacijsko srečanje in konferenca

predstavljata odlično priložnost za izme-
njavo informacij in izkušenj ter navezavo sti-
kov s podjetji iz celotnega sveta dejavnimi
na področju prenove/sanacije in gradnje. 

Udeležba na konferenci in kooperacij-
skem srečanju je brezplačna. Za študijski
obisk je potrebno doplačilo 10 EUR (brez
DDV).

Rok za prijavo je 30. april 2018.
Prijava in dodatne informacije

https://buildings2018.b2match.io/signup 
Podrobnejše informacije Mariborska

razvojna agencija, tel.: 02 333 13 02; e-
pošta: peter.ekart@mra.si. 

V torek, 24. aprila 2018 | 13.00-16.00  
Območna obrtno podjetniška zbornica

Maribor, Titova cesta 63 SI-2000 Maribor.
Kvalitetna spletna stran, Facebook profil

in druga orodja za spletno promocijo in
trženje so danes ključni za poslovni uspeh
podjetja na domačem in na mednarodnih
trgih. Njihov razvoj je izjemno hiter in zah-
teva aktivno vključevanje podjetij in pod-
poro strokovnjakov. Od podjetij zahteva kri-
tično razmišljanje in pravočasno oziroma
kreativno ukrepanje. Internet je tudi bi-
stveno spremenil način našega delovanja in
promocije. Imamo dostop do mnogo več-
jega števila resursov in velikega števila po-
tencialnih kupcev. 

Mariborska razvojna agencija in Obmo-
čna obrtno podjetniško zbornica Maribor
vabita na delavnico, katere namen je pod-

jetnike in obrtnike seznaniti z delovanje in
priložnostmi spletnega marketinga in upo-
rab spletnih strani. Delavnica, ki smo jo to-
krat oblikovali bo temeljila na praktičnih
prikazih načrtovanja in uporabe ter indivi-
dualni pomoči posameznim podjetjem.

Program
1. predstavitev spletnega marketinga in upo-
rabe spletnih strani:
• kaj je spletni marketing, kako ga koristno

uporabljati, 
• vrste spletnega marketinga: e-mail marke-

ting, blogging, social media marketing ...
• viralni marketing (video posnetki, fotogra-

fije, tekstovna sporočila..)
• zakaj potrebujem spletno stran, celostna

podoba, struktura spletne strain, promo-
cija,

• za kaj potrebujem facebook profil, kako ga
uporabiti v poslovne namene.

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

Predavatelj: g. Matjaž Fras (Štajerski teh-
nološki park)

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 individualnega
svetovanja omejeno.

Projekt EXPEDIRE je namenjen podjet-
jem, ki začenjajo s svojim izvornim poslova-
njem ali se želijo 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 Programa
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija
2014-2020. Vljudno vabljeni!

Konferenca – sejem – kooperacijski razgovori 
– ogledi dobrih praks



POSLOVANJE

Borza poslovnih priložnosti Enterprise 
Europe Network, marec (1. 3. – 9. 3. 2018)
BRRU20171221010 Rusko podjetje je
razvilo interaktivno enciklopedijo flore
in favne, ki zajema vse prosto živeče ži-
vali. Namenjena je ljudem vseh starosti,
ki imajo radi naravo in jih zanima več o
tem. Podjetje išče partnerje v tujini za
pomoč pri izboljšanju projekta v okviru
sporazuma o storitvah.

BRSG20180217002 Singapursko pod-
jetje za distribucijo  medicinskih pripo-
močkov išče nove produkte za svoj pro-
dajni portfelj na področju inovativnih
medicinskih izdelkov za starajočo se
družbo, da bi ponudilo medicinske re-
šitve za starejše na področjih rehabilita-
cije, geriatrične oskrbe, psihiatrične
ocene, zdravljenja ter upravljanja z zdra-
vili. Ciljni trgi so starajoče se prebival-
stvo v azijskih državah. Podjetje  evrop-
skim podjetjem, ki imajo tovrstne reši-
tve ponuja sporazum o distribucijskih
storitvah.

BRPL20180119001 Poljska trgovina s
čevlji, ki ponuja otroško obutev, išče za-
nesljive proizvajalce visoko kakovostne
otroške obutve. Salon išče proizvajalce
obutve, ki zagotavljajo čevlje, ki naj bi
bili izdelani samo iz naravnega usnja.
Podjetje ponuja proizvodni dogovor.

BRPL20180125001 Poljska trgovska
družba išče inovativne in ekološke iz-
delke  notranjih in zunanjih zaključnih
materialov (na primer stenske obloge in
druge naravne materiale za »ozadja«) in
gradbenih materialov za distribucijo na
poljskem trgu. Podjetje lahko deluje kot
distributer ali komercialni zastopnik na
Poljskem.

BRSE20180226001 Švedska trgovska
družba trži in prodaja zdrave pre-
hrambne izdelke. Podjetje išče proizva-
jalce suhega sadja in zeliščnih infuzij
(podobno čaju) ter želi z njimi sklepati
sporazume o proizvodnji suhega sadja in
zeliščnih infuzij.

BRSG20180217001 Singapursko pod-
jetje, specializirano za distribucijo in in-
tegracijo brezžičnih in radijskih sistemov
ter podporne storitve za javno varnost,
rudarstvo, obnovljive vire energije, tran-
sport, morsko, kopensko in naftno in
plinsko industrijo, želi razširiti svoj
proizvodni in storitveni portfelj ter išče
evropske ponudnike ali proizvajalce, ki
ponujajo radijske in brezžične rešitve ali
izdelke prek pogodbe o trgovskem zasto-
panju.

RUK20180213002 Britansko podjetje
razvija inovativno tehnologijo za zaščito
spletnega prostora s pomočjo kvantnih
ključev za šifriranje. Podjetje ima vrsto
aplikacij, za vojaško obrambo, za internet
stvari za industrijo in aplikacijo za boljše
povezan prometni sistem za pametna
mesta. Podjetje ima zmogljivosti razvoja
programske opreme in strojne opreme ter
išče proizvodnega parterja za proizvodnjo
varnostnih strojnih modulov.

BRPL20171205001 Poljski proizvaja-
lec naravnih, ekoloških in 100% vegan-
skih izdelkov za nego kože išče dolgoro-
čno sodelovanje s zanesljivim dobavite-
ljem kartonskih cevk z ravnimi kapi-
cami. Podjetje zanima  sklepanje po-
godb z zanesljivimi podizvajalci iz tu-
jine.

BRBG20180208001 Bolgarsko zagon-
sko podjetje, ki je zelo aktivno v socialni
psihologiji in socialnem treningu, išče
inovativne psihoterapevtske tehnike, iz-
delke, komplete in igre / igrače itd. za
duševno, delovno in družinsko dobro-
bit. Podjetje ponuja svoje distribucijske
storitve na bolgarskem trgu. Potencialni
partnerji so podjetja, raziskovalne sku-
pine, nevladne organizacije, umetniki in
obrtniki.

BRUK20180214001 Britansko podje-
tje, specializirano za inovativne, domi-
selne  dodatke ter darila, z bogatimi iz-
kušnjami na področju prodaje na dro-
bno in povezavami s številnimi trgovin-
skimi oddelki, spletnimi trgovinami in
prodajalci na drobno, išče nove inovati-
vne produkte  mednarodnih proizvajal-
cev in jim ponuja distribucijo v skladu s
sporazumi o distribuciji ali trgovinskem
zastopanju.

BRPL20180124001 Podjetje iz Polj-
ske, ki deluje na trgu od leta 1991, je
proizvajalec delovnih oblačil in distribu-
ter širokega spektra izdelkov, povezanih
z zaščito delavcev. Podjetje išče poslovne
partnerje za predstavitev njihovih izdel-
kov na poljskem ali tujih trgih. Ponujeni
izdelki morajo biti visokokakovostni, s
potrebnimi certifikati in tehnično doku-
mentacijo. V primeru premijskih bla-
govnih znamk podjetje želi skleniti ek-
skluzivno pogodbo o distribuciji  kot
prednostno obliko sodelovanja.

BRSE20180223001 Švedsko podjetje
za zdravo hrano želi skleniti sporazum o
proizvodnji s proizvajalcem, ki lahko
proizvaja prigrizke na osnovi fižola in in-

dijskega trpotca (psyllium), ki so na
voljo v treh različnih okusih. Čipsi so
bogati z beljakovinami in vlakninami,
brez glutena, laktoze in koruze, primerni
tudi za vegane. Švedsko podjetje bo za-
gotovilo recepte, od proizvajalca pa pri-
čakuje, da ima dostop do dobaviteljev
različnih sestavin.

BRAM20180220001 Armensko pod-
jetje, ustanovljeno leta 2014, se ukvarja
z uvozom in distribucijo kave in čaja ter
trenutno uvaža kavo iz Gruzije. Podjetje
išče nove proizvajalce kave in čaja iz
držav članic Evropske unije, v okviru
sporazumov o distribucijskih storitvah.

BRPL20180221001 Poljski proizvaja-
lec in distributer inovativnih medicin-
skih materialov namerava razširiti svoj
portfelj in išče tuje dobavitelje izdelkov,
kot so silikonske kirurške zanke in si-
stemi za fiksiranje lobanj. Prednostno iš-
čejo partnerje, ki so proizvajalci origi-
nalne opreme (OEM). Podjetje ponuja
sodelovanje na podlagi sporazuma o di-
stribucijskih storitvah.

BRUK20180302001 Britansko podje-
tje je razvilo nove kombinacije materia-
lov in tehnik za proizvodnjo kvalitetnih
zaščitnih torb in kovčkov za področja,
kot so različni športi, hobiji in varnostne
službe. Podjetje išče tekstilna podjetja,
da bi jim ponudilo tehnologijo, ki je v
postopku patentiranja, za izdelavo torb
in kovčkov. Iščejo podjetja, ki imajo
možnost šivanja velikih komponent s ši-
valnimi stroji, ter ponujajo sodelovanje
prek licenčnih pogodb ali pogodb o
proizvodnji.

BRES20180220004 Španski proizvaja-
lec kovinskih komponent, dodatkov, bi-
žuterije in nakita za luksuzno modno in-
dustrijo išče dobavitelje surove mede-
nine, materiala, ki ga podjetje uporablja
pri približno 95% svoje proizvodnje.
Podjetje išče dobavitelja in ponuja skle-
nitev sporazuma o proizvodnji.

BRPT20180205001 Portugalsko pod-
jetje z 10-letnimi izkušnjami na po-
dročju tehnične analize, svetovalnih sto-
ritev končnim uporabnikom, izvedbe
energetsko učinkovitih projektov na po-
dročju kmetijstva in vodnih omrežij,
išče nove inovativne izdelke (nadzorno
in programsko opremo, senzorje in me-
rilne naprave), ki bi jih ponudilo na por-
tugalskem trgu. Podjetje išče dobavitelje
in jim ponuja sporazum o trgovskem za-
stopanju.
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SEJMI

Datum potovanja: 12.-13.05.2018

1. dan (sobota): Odhod avtobusa ob
04.00 uri izpred  OOZ Maribor. Vožnja na
relaciji Maribor-Zagreb-Beograd. Po pri-
hodu v srbsko prestolnico obisk 25. Sejma
kozmetike-DODIR PARIZA, kjer bomo
do cca. 16.00  ure oz. Se bomo po dogo-
voru zadržali. Sledi ogled mesta: Kalemeg-
dan, hram Sv.Save, Dedinje, sprehod po

mestu….vožnja v hotel, nastanitev ter ve-
čerja v etno restavraciji ali na splavu. No-
čitev.

2. dan (nedelja): Po zajtrku prosto za
obisk živilske tržnice, na željo gostov vožnja
z barko po Donavi, obisk etnografskega
muzeja, čas za čevapčiče na Terazijah…. In
nato povratek  oz. vožnja proti domu s
krajšimi vmesnimi postanki. Prihod do cca.
22.00 ure.

Cena potovanja:   
95,00 EUR / min 40 oseb  
105,00 EUR / min 30 oseb
138,00 EUR / min 20 oseb

V ceno je vključeno: avtobusni prevoz
po programu, 1 x nočitev z zajtrkom v
hotelu 4*V Beogradu, večerja  v boemski
četrti na Skadarliji,  parkirnine voznikov,
obvezno nezgodno zavarovanje potnikov,
vodenje in organizacija potovanja.

Doplačilo: sejemska vstopnica  cca.
5,00  EUR

Dodatna ponudba (plačilo na kraju
samem): obisk etno kmetije ČUPIČ z
degustacijo vina oz. žganja na povratku
proti domu - cena cca. 5,00 EUR /osebo;
vožnja z barko - cena je odvisna od števila
oseb.

Sklad za izobraževanje Maribor refundira
stroške ekskurzije članom po veljavnem Pra-
vilniku o pogojih vračanja stroškov izobraže-
vanja.

Vljudno vabljeni!

Prijave: do zasedbe mest se posredujejo
na OOZ Maribor; Marjana SAVIĆ
KRAJNC, sekretarka sekcije na tel: 041
666 642 ali po e-pošti: 
marjana.savic-krajnc@ozs.si

Andrea Lobenwein l.r.
Predsednica Odbora kozmetičark

Ratimir Krznarič l.r.
Predsednik Sekcije frizerjev in kozmetikov

Sekcija frizerjev in kozmetikov             

Dodir pariza, Beograd 
Mednarodni sejem in kongres kozmetike, nege las, estetike, zdravja, prodajnega sejma ... 12.-13.05.2018

Matteo Sussini deluje pod blagovno znamko Loft Parrucchieri. Vsako leto izda svojo knjigo pod imenom Look Book.
V mesecu februarju 2018 je bil vodilen frizer na dogodku Fashion Week za Dolce & Gabbano. 
Povezava do njegove internetne strani: loftparrucchieri.com in videa:
https://www.facebook.com/matteo.susini.9/posts/10212231614648664
Vljudno vabljeni! Smiljan ŠKARICA, Predsednik Sekcije frizerjev in kozmetikov OOZ Maribor

NAPOVEDNIK: strokovna ekskurzija Sekcije frizerjev in kozmetikov OOZ Maribor 
s seminarjem LOOK & LEARN z Matteom Sussini iz Italije (Nova Gorica, 26.-27. 5. 2018) 
– rezervirajte si termin, vabilo boste prejeli naknadno. 

Na državnem prvenstvu dijakov insta-
laterjev strojnih instalacij Slovenije bo

tekmovalo do 8 ekip  dijakov  srednjih po-
klicnih šol, ki izobražujejo dijake za poklic
instalater strojnih instalacij.

Ekipa šteje 2 (dva) tekmovalca, ki se iz-
obražujeta za poklic instalater strojnih in-
stalacij. Tekmovalna komisija bo na osnovi
prijav izbrala ekipe, ki bodo tekmovale v
teoretičnem in praktičnem delu in jih tudi

ocenila. Po končanem tekmovanju bo raz-
glasitev rezultatov in bodo podeljene prak-
tične nagrade sponzorjev.

Pričetek v četrtek, 19. 4. 2018 ob 9. uri:
9.15: otvoritev tekmovanja hala L prostor  57
9.30: sprejem ekip z ogledom tekmoval-
nega prostora
9.45: priprava tekmovalnih ekip - osebna
10.00: pričetek tekmovanja

10.00 – 11.00: tekmovanje – teorija /Ce-
ljanka
11.00 – 14.0: tekmovanje – praksa / hala  L 
14.30: morebitne pritožbe
15.00: uradna razglasitev rezultatov 

Vljudno vabljeni!

Danilo Brdnik l.r., predsednik SIEMA
Andrej  Papež l.r., predsednik  SIENES

Vabimo Vas na tekmovanje - državno prvenstvo dijakov instalaterjev strojnih instalacij

Sejem Techexpo - energetika 
Celjski sejem, Dečkova 1, 3000 Celje, četrtek 19. april  2018
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SEJMI / SEKCIJE

Poleg zanimivih strokovnih predavanj,
tekmovanja dijakov in poslovnih sre-

čanj za vas pripravljamo tudi svetovalne
dneve na razstavnem prostoru v hali L in
svečano praznovanje 25. obletnice revije
ENERGETIK. Udeležence strokovnega
srečanja bo čakalo prijetno presenečenje.
Vabimo vas tudi na ostali program, ki se bo
odvijal v času sejma. Podroben program
vseh sejemskih dogodkov, ki jih pripra-
vljamo tudi skupaj s Celjskim sejmom je
objavljen v sejemskem katalogu in v na-
slednji  številki revije Energetik.

SREDA, 18. 4. 2018   Celjanka

12.00-14.30: Dan slovenskih instalater-
jev – energetikov:
12.00-12.15: Uvodni pozdravi 
12.30-14.00: Dimenzioniranje energet-
skih sistemov in načrtovanje prihrankov;
Marko Rojs - ENERGAP
14.00-14.30: 25 let izdajanja revije
ENERGETIK (kronologija in zahvale)
14.30-15.00: Odmor 
15.00-15.30: Novitete in znanja pokrovi-
teljev srečanja
15.30-16.00: Poslovno srečanje članov in
oglaševalcev revije Energetik na razstavnem
prostoru v hali L
Pogostitev in družabno srečanje

Prijavo za strokovno srečanje: »Dan slo-
venskih instalaterjev-energetikov«  pošljite
na naslov: Območna Obrtno-podjetniška
zbornica Maribor, Titova c. 63, 2000
Maribor ali po faksu št.: 02/ 30-00-491
oz. na E-naslov leonida.polajnar@ozs.si
Prijave bomo sprejemali do 9. aprila 2018.
Za dodatna pojasnila in informacije se
lahko obrnete na sekretarko sekcije Leo-
nido Polajnar  na  tel: 02/330 35 10 ali
GSM 051 662 119.

Vljudno vabljeni!
Danilo Brdnik; predsednik SIEM

Sekcija instalaterjev-energetikov OOZ Maribor in Sekcija instalaterjev-energetikov pri 
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije vas vljudno vabita na

1. sejem Techexpo (energetika)  
v Celju v sredo  18. aprila 2018 »Dan slovenskih instalaterjev-energetikov« ob  12. uri v
poslovni stavbi celjskega sejma dečkova 1, 3000 celje

Uvodni pozdrav in predstavitev ciljev
zbornice na področju prenosa lastni-

štva podjetij je predstavil Aleš Pulko, pred-
sednik OOZ Maribor. Opozoril je, da za-
radi številnih zaprtij obratov prihaja do iz-
gube delovnih mest. Statistično gledano se
v Evropi na leto zgodi 450.000 prenosov las-
tništva podjetij, podjetja, ki se ne odločijo
pravočasno za prenos pa veliko izgubijo, naj-
več izgubijo lastniki podjetij. Kljub vsemu
pa na leto še vedno uahne  okrog 150.000
podjetij v Evropi. Zato želi zbornica poma-
gati v Podravju in širše, da podjetniki ne bi
zapirali svojih vrat, ampak bi se pravočasno
odločali za prenos lastništva med generaci-

jami ali za prodajo podjetja. Ob na zbornici
ugotavljajo, da veliko podjetij, kjer so last-
niki pred upokojitvijo nima naslednika.

Projekt in aktivnosti OOZ Maribor na
področju transferja podjetij je predstavila di-
rektorica zbornice Leonida Polajnar. OOZ
Maribor je partner v Interreg projektu C-
TEMAlp, kjer sodeluje z desetimi zborni-
cami in podjetniškimi institucijami iz šestih
držav z območja Alp. S projektom se bodo
dopolnile storitve mariborske zbornice s sto-
ritvami s področja prenosa lastništva podje-
tij. V okviru omenjenega projekta želijo po-
magati tistim, ki nameravajo v prihodnosti
prenesti lastništvo svojega podjetja/obrti na

znane prevzemnike ali pa bodo potrebovali
pomoč pri iskanju kupcev. Na voljo jim bo
individualno svetovanje, če bo treba pa
bodo na zbornici vključili tudi specialiste s
posameznih področij svetovanj.

Delovanje spletnih platform, ponudbo
mednarodne spletne platforme in platform
v državah članicah v projektu je predstavil
Vladimir Rudl iz Mariborske razvojne agen-
cije. Povedal je, da so poleg organiziranega
formalno-pravnega svetovanja članom zbor-
nice, skupaj s partnerji v projektu vzpostavili
spletno platformo s ponudbo podjetij, ki jih
želijo lastniki prenesti in z informacijami o
interesentih za nakupe podjetij. Gre za med-
narodno spletno platformo na področju pre-
nosa lastništva podjetij v državah alpskega
prostora (Avstrija, Italija, Nemčija/Bavarska,
Švica, Francija, Slovenija) - CTEMAlp, ki
nudi brezplačne informacije o ponudbi in
povpraševanju ter informacije s primeri do-
brih praks, opisi in kontaktnimi podatki
info točk, ki so na voljo zainteresiranim
kupcem ali prodajalcem. Dostopna je na na-
slovu: www.business-transfer.eu. Območna
obrtno-podjetniška zbornica Maribor pa je
v sodelovanju z Mariborsko razvojno agen-

Projekt C-TEMAlp: informativni dan za kupce-
interesente za nakup/prodajo podjetij 
Prenos lastništva podjetij v alpskih državah
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek
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Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor je 6. marca v Izobraževalni dvorani zbornice v
Mariboru organizirala informativni dan, poslovni dogodek B2Credit »Business to Credit«, projekt 
C-TEMAlp, na katerem so bile predstavljene podporne aktivnosti za nakup/prodajo podjetij v okviru
ponudbe v državah članicah projektne skupine (Avstrija, Italija, Nemčija, Švica, Francija, Slovenija).
Mariborska obrtna zbornica si prizadeva, da svojim članom pomaga pri prenosu lastništva podjetij.
Pomemben del aktivnosti zbornice je tudi sodelovanje s podpornimi institucijami, svetovalci in
podjetji, ki se ukvarjajo z različnimi vidiki prenosa lastništva podjetij. Ti so se odzvali povabilu na
dogodek in predstavili svoj vidik problematike v zvezi s prenosom lastništva podjetij.

TC E Alp



cijo oblikovala nacionalno platformo za
nakup in prodajo podjetja (www.ooz-mari-
bor.si, zavihek izvajamo, Projekt C-TE-
MAlp, Ponudba in povpraševanje - iskal-
nik). Nudijo pa tudi informacije o regijski
ponudbi (Podravje) poslovnih prostorov in
zemljišč (www.ooz-maribor.si, zavihek izva-
jamo, Poslovni prostori in zemljišča).

Podporne aktivnosti na avstrijskem Šta-
jerskem so predstavili gostje iz Gospodar-
ske zbornice avstrijske Štajerske, partnerice
v projektu C-TEMAlp, Karlheinz Uhl, av-
strijski podjetniški svetovalec in Peter Win-
kler, avstrijski davni svetovalec. Njihov
spletni sistem Follow me daje številne in-
formacije glede nakupa ali prodaje podje-
tja, direkten dostop do ponudbe in povpra-
ševanja na področju prenosa lastništva pod-
jetij in dostop do mreže ekspertov za vpra-
šanja na temo prenosa lastništva podjetja.
Organizirajo informativne dneve, delav-
nice, seminarje. 

O dobrih praksah in pasteh, na katere
lahko naletimo pri nakupu podjetja v pove-
zavi s pridobitvijo sredstev iz različnih raz-
pisov je spregovorila Kristina Kočet Hudrap,
direktorica podjetja Tiko Pro. Opozorila je
na obveznosti podjetij iz preteklih let, držav-
nih pomoči, prevzemov. O strokovni in fi-
nančni podpori banke v postopku prenosa
lastništva podjetij je spregovoril Aleš Zorc iz
Sektorja zakladništva Nove kreditne banke
Maribor. Banka je poslovni partner zbornice
in izvaja na zbornici svetovanja. Predstavil
je poslovni center NKBM s storitvami za
podjetnike kot so finančno ekonomsko in
poslovno svetovanje za tiste, ki potrebujejo
poslovni načrt, projektno idejo ter svetova-
nje za pridobivanje sredstev EU. Mateja
Grobelnik iz Slovenskega podjetniškega
sklada pa je predstavila razpis sklada P1 plus
2018 – Razpis za garancije sklada za bančne
kredite s subvencijo obrestne mere.

Iz razprave je bilo razvidno, da je največ
prenosa lastništva podjetij pri nas še vedno
na družinske člane, da pa se obrtniki in pod-
jetniki premalo zavedajo kako zapleten in
dolgotrajen je proces prenosa lastništva pod-
jetja od psihološkega, davčnega, pravnega,
računovodskega in ostalih vidikov ter da ta
proces traja najmanj dve leti, pri družinskih
prevzemih pa še več. Da veliko podjetnikov
ne želi objave prodaje njihovega podjetja na
spletnih platformah, da to ne bi vplivalo na
konkurenco ali njihovo poslovanje in jim je
v procesu prodaje ali nakupu podjetja zago-
tovljena anonimnost, svetovanja pa so v
konkretnih primerih prodaje ali nakupa
vedno individualna svet. Na posvetu so opo-
zorili tudi, da je treba biti pri nakupu pod-
jetja pozoren na številne možne pasti ter da
bo zbornica tudi po koncu projekta, ki se iz-
teka letos, pomagala svojim članom pri pre-
nosu lastništva podjetja ali pri nakupu. 
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Mojstri okusov so se udeležili prvega
mednarodnega festivala Čili in Čokolada, ki

je potekal na trgu Leona Štuklja v Mariboru
23. in 24. 3. 2018.

Med 35 različnimi vrhunskimi proizva-
jalci čilija in čokolade so bili še izredno po-
čaščeni z nagrado: 1. mesto za najboljšo
čili omako!

Za njimi je sladko pekoč festivalski vi-
kend, ki je kljub nekaj nižjim temperaturam
pogrel marsikatero telo in posladkal nemalo
število ust. Festival, na katerem se združujeta
dva tako intenzivna in nasprotujoča si
okusa, je bil za organizatorje res pravi izziv.

1. mesto za najboljšo čili omako

14

Blagovna znamka Mojstri okusov je rojena v gostilni Karla v Račah, kjer so
vrhunski domači kuhinji dodali pester izbor mojstrskih čili omak, marmelad,
mešanico začimb in drugih domačih izdelkov za popestritev kuli narike. Strmijo
k 100% naravnemu in domačemu okusu, zato čilije in zelišča gojijo sami, kako-
vost sadja pa zaupajo lokalnim pridelovalcem. Poskusite njihovo zgodbo iz-
branih okusov ali pa preprosto polepšajte dan Vašim najdražjim.

SEKCIJE



NAŠI ČLANI

Družina Pirc je bila v osnovi družina
frizerjev. V Mariboru so imeli kar pet

frizerskih salonov. Kljub temu so se trije si-
novi odločili, da bodo optiki. Najstarejši
sin je leta 1958 odprl optiko v Kopru,
mlajša sinova pa nato v Ljubljani in v Ma-
riboru. Prva zasebna optika v severovz-
hodni Sloveniji po drugi svetovni vojni je
tako nastala leta 1968 iz enega od frizerskih
salonov družine Pirc na Partizanski cesti
35, odprl pa jo je Odon Pirc in dejavnost
optike razširil še na lokacijo na Tyrševi ulici
8. Ko je sin Rene leta 1990 zaključil šola-
nje, se je zaposlil pri očetu in od njega leta
2002 odkupil optiko. Ordinacijo za pre-
gled vida je na novo opremil z najsodob-

neje računalniško vodenimi napravami. Za
Maribor je bil to velik tehnološki preskok
v optiki. V atrijski zgradbi na Tyrševi ulici
je tako na 100 m2 očesna ambulanta, in
vse, kar se tiče korekcije oči z veliko izbiro
čez 1000 korekcijskih okvirjev pa tudi
preko 1000 sončnih očal različnih proizva-
jalcev priznanih znamk. Po prenovi optike
je Rene Pirc gradil na kakovosti storitev.
Družinska tradicija se je nadaljevala tudi na
strokovnem področju, saj je Rene nadgradil
optično znanje in si z nadaljevanjem šola-
nja pridobil naziv mojster očesne optike.
To je tudi najvišji nivo v rangu optičnih
znanj v Sloveniji. S pridobitvijo naziva
mojster očesne optike so se Reneju Pircu

povečale tudi pristojnosti pri opravljanju
njegovega dela. Kot mojster očesne optike
lahko namreč tudi sam opravlja očesne pre-
glede. Najsodobnejšo tehnologijo je tako
nadgradil še z mojstrsko kakovostjo opti-
čnih storitev. Po zagotovilih proizvajalcev
optične opreme, imajo najsodobnejšo am-
bulanto za predpis očal in kontaktnih leč
pri nas.

Rene Pirc zatrjuje, da v povprečno oprem-
ljeni optiki sicer lahko ugotovijo daljnovid-
nost ali kratkovidnost, kako pa vedo, ali ni
slabši vid morebiti posledica kakšne druge
očesne bolezni ali težave? »Zato je potrebna
tehnologija, ki je to sposobna prepoznati,
kar zahteva seveda visoke investicije. Pri nas
recimo uporabljamo računalniške naprave
in metodo screening, kjer slikamo očesno
ozadje, izmerimo pritisk v očesu, ugoto-
vimo zeleno ali sivo mreno itd. Potrebno se
je zavedati, da je pravočasna prepoznava
težav z očmi ključna za uspešno okrevanje.«
Tudi za prihodnost Optike Pirc se ni bati,
pravi Rene. Prihodnje leto gre njegov naj-
starejši sin na srednjo optično šolo v Roga-
ško Slatino, kjer se bo izučil za mojstra oče-
sne optike.

 S praznovanja 50-letnice optike: Rene in Odon Pirc ter Marko Markežič, zaposlen v op-
tiki Pirc, v ozadju pa fotografija prve Optike Pirc na Partizanski cesti 35 v Mariboru (iz ar-
hiva Optike Pirc) 

 Optika Pirc je na Tyrševi ulici 8 (foto: Breda Malenšek)
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V organizacijo festivala je bilo vložene ve-
liko energije in upajo, da je dosegel, morda
celo presegel želje in pričakovanja obiskoval-
cev, razstavljavcev, podpornikov in pokrovi-
teljev festivala. 

Maribor se je z Mednarodnim festivalom
čilija in čokolade vpisal na kulinarični zem-
ljevid in hkrati postal nova sladko pekoča tu-
ristična destinacija. Mednarodna nota je še
dodatno začinila festival in pri obiskovalcih
vzbudila željo, da festival najde pot v Mari-
bor tudi v letu 2019.

Zahvaljujejo se pokroviteljem, sponzorjem
in podpornikom festivala, da so podprli

idejo in je festival lahko zaživel že v svoji pre-
mierni izvedbi. Ker gre za povsem nov festi-
val, jim je bila njihova podpora še toliko bolj
dragocena.

Kljub hladnejšemu vremenu je bil obisk
festivala s strani obiskovalcev izjemno dober,
izbira sladkih in pekočih dobrot pa je bila
dovolj pestra tudi za najbolj izbrane okuse.
Zato verjamejo pozitivno prihodnost Med-
narodnega Festivala Čili in Čokolada v Ma-
riboru. Maribor je skozi festival dva dni živel
sladko avanturo z dodatkom pikantnosti, ki
je razvajala oči in usta ter spodbujala krea-

tivnost. Hkrati pa je na svoj edinstven način
povezal različne kulture, jedi in ljudi.

Mojstri okusov pravijo, da so z vašim zau-
panjem, podporo in soustvarjanjem napisali
novo zgodbo, za katero verjamejo, da po-
stane stalnica in čez čas tudi tradicija po-
nudbe čilija in čokolade na dogodku v Ma-
riboru. 

Vsem se iskreno zahvaljujejo! 
OOZ Maribor je ponosna, da ima v svojih

vrstah veliko strokovnjakov z uspehi, ki jih do-
segajo ti njihovi člani.(članek in fotografije so
povzete iz spletne strani Mojstri okusov.si, Go-
stilne Karla)

50 let Optike Pirc
 Avtor | Breda Malenšek

Optika Pirc, prva zasebna optika v severovzhodnem delu Slovenije, je februarja slavila 50 letnico
uspešnega poslovanja. Salon optike je leta 1968 najprej na Partizanski cesti, kasneje pa še na Tyrševi
ulici, kjer je še danes, odprl Odon Pirc. Leta 2002 jo je od očeta odkupil sin Rene. Danes je Optika Pirc
Reneja Pirca na Tyrševi ulici 8 v Mariboru ena najsodobneje opremljenih optik pri nas. Je optika
sodobnih optičnih tehnologij. 
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Novice iz Nova KBM

Najpogosteje uporabljen plačilni in-
strument za zmanjšanje plačilnega

tveganja je dokumentarni akreditiv, ki
daje jamstvo in ščiti tako interese kupca kot
prodajalca. Uporablja se predvsem v prime-
rih, ko poslujete z novim poslovnim part-
nerjem, čigar poslovnega ugleda oziroma
njegovega poslovanja ne poznate. Proda-
jalcu je z odprtim akreditivom zagoto-
vljeno plačilo prodanega in izvoženega
blaga, če bo izpolnil dogovorjene akrediti-
vne pogoje v predpisanem roku. Kupec pa
je zaščiten pred tveganjem, da bi plačal
blago, ki ne bi bilo odpremljeno, oziroma
se z akreditivom zavaruje za primer, da mu
prodajalec ne dobavi v pogodbi dogovor-
jene količine in kakovosti blaga.

Pred plačilno nedisciplino se lahko
zaščitite še z:

• dokumentarnim inkasom: je enosta-
ven in poceni plačilni instrument, na-
menjen predvsem poslovnima partner-
jema, ki se med seboj poznata in si zau-
pata. Banka v tem primeru nastopa
samo kot posrednik, ki prevzame iz-
vedbo plačil.

• garancijo za zavarovanje plačila: je sa-
mostojna obveza banke do upravi-
čenca, da mu bo ob pravočasni predlo-
žitvi pisne zahteve, skupaj z določeno
zahtevano dokumentacijo, plačala vsak

znesek do maksimalne višine zneska ga-
rancije. Ne glede na kakršnekoli ugo-
vore s strani naročnika garancije.

Vse omenjene bančne instrumente po-
nujajo tudi v Novi KBM. Ker je v podjetjih
še vedno premalo znanja na področju t. i.
dokumentarnega poslovanja oziroma trgo-
vinskega bančništva, je svetovalna vloga
banke tukaj ključnega pomena. V Novi
KBM že od nekdaj dajejo velik poudarek
tudi finančnemu svetovanju, ki ga izvajajo
številni usposobljeni skrbniki, za stranke
dostopni na različnih lokacijah po vsej Slo-
veniji. Za več informacij obiščite njihovo
spletno stran:
www.nkbm.si/zavarovalni-instrumenti

Več informacij o dokumentarnem poslovanju in drugih bančnih
storitvah, ki vam bodo olajšale vaše poslovanje, lahko pridobite tudi
na svetovalnih uricah Nove KBM, ki potekajo v prostorih zbornice
vsak prvi četrtek v mesecu od 11.00-13.00 ure oziroma po dogo-
voru. Potrebna je predhodna najava na: info@ooz-maribor.si. 

V Novi KBM verjamejo, da je prava informacija ob pravem času,
ključ do uspeha. V okviru storitev Podjetniškega centra Nove KBM
strankam tako ponujajo sodobno, varno, zanesljivo ter celovito fi-
nančno in svetovalno podporo. Na voljo so vam finančno-eko-

nomska svetovanja, poslovna svetovanja in svetovanja za uspe-
šno pridobivanje sredstev EU. 

Dodatne informacije najdete na 
www.nkbm.si/podjetniskicenter. 

Zmanjšajte tveganje neplačila
z učinkovitimi bančnimi instrumenti

Problematika plačil za dobavljeno blago ali za opravljene storitve, predvsem v mednarodnem poslovanju, je pomemben del vsake poslovne transakcije. Da bi
se izognili morebitnim tveganjem neplačil, so vam na voljo učinkoviti bančni instrumenti. 

Svetovalne urice Nove KBM


