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NAŠPOROČEVALEC
INFORMATOR OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE MARIBOR
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

Tehniški dan
(OŠ Toneta Čufarja Maribor, 8. 11. 2018)

Karierni sejem - Sejem
poklicev in izobraževanja
(Športna dvorana Ljudski vrt »Lukna«, 14. 11. 2018)

Srečanje upokojenih obrtnikov
(Motel in pizzerija Črni Baron, Malečnik , 29. 11. 2018)

Obisk Božička
(Maribox, 18.12.2018)

45. obletnica OOZ Maribor
Vodstvo OOZ Maribor ob prejemu
priznanja zlati pečat OZS
(Hotel Habakuk, 13. 12. 2018)

IZ OOZ MARIBOR

Slavnostna prireditev ob praznovanju 45. obletnice
Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor
 Foto | Foto Tatjana d.o.o.

V

četrtek, 13. decembra 2018 je bila v
hotelu Habakuk slavnostna prireditev
ob praznovanju 45. obletnice Območne
obrtno-podjetniške zbornice Maribor.
Dogodka so se udeležili številni visoki
gostje, med katerimi so bili tudi novi mariborski župan, gospod Saša Arsenovič, župani okoliških občin, predstavniki vladnih
institucij in predstavniki krovne organizacije, Obrtne zbornice Slovenije.
Predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor, Aleš Pulko, je v
uvodnem nagovoru, med drugim, poudaril,
da: “današnji večer prikazuje zgodovino
obrti in podjetništva v mestu, ki ste jo
ustvarili naši jubilanti in drugi člani. Pogled
v prihodnost je z mojimi očmi izjemno pozitiven, saj je v vas, ki boste tudi v prihodnje
gradili dodano vrednost mesta in regije,
zbranega veliko poslovnega potenciala.

 Zvonimir Kopše – prejemnik priznanja za 35 let

 Dobitniki posebnih priznanj, BRONASTIH KLJUČEV OZS
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 Mojca Lubanjšek Pehant med vodenjem programa

 Tjaša Predan s plesnim partnerjem Arnejem Ivkovičem
in saksofonistom Dominicem Hulsem

 Dijaki Srednje šole za oblikovanje Maribor

 Popestritev dijakov umetniške gimnazije Konservatorija
za glasbo in balet Maribor

 Later d.o.o. – prejemnik priznanja za 40 let

 Vinko Šeligo – prejemnik priznanja za 40 let

 Branko Meh, predsednik OZS in Aleš Pulko,
predsednik OOZ Maribor
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 Prejemniki priznanj za 10 let

 Prejemniki priznanj za 20 let

 Prejemniki priznanj za 30 let
Št. 1–2 2019
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 Cizerl d.o.o. – dobitnik priznanja za 45 let

 Anton Vrečko – prejemnik priznanja za 50 let

Zahvala za sodelovanje pri izvedbi jubilejne prireditve gre tudi:
Novi KBM d.d.
Vinu Joannes, družba za vinarstvo in sadjarstvo, proizvodnja, trgovina, gostinstvo in turizem d.o.o., Boštjan Protner za postrežen aperitiv
Čebelarstvu Cesar, Marku Cesrju s.p. za postrežen aperitiv
Lesarki šoli Maribor za izdelavo lesenih spominkov ob 45.obletnici OOZ Maribor
Srednji gostinski šoli Maribor za pomoč pri podeljevanju priznanj, evidentiranju udeležencev in garderobi.
Dijakom Konzervatorija za glasbo in balet Maribor za izvedbo kulturnega
programa.
Dijakom in spremljevalcem Srednje šole za oblikovanje Maribor za popestritev programa

Zbornica je tista, ki je doslej pomagala
ustvarjati bolj prijazne pogoje za vaše delovanje, v prihodnje pa si bomo ob tem, kar
že počnemo, dodatno prizadevali za večji
poudarek posredovanju znanj in veščin, ki
jih člani potrebujete za pravilno dolgoročno
rast in stabilnost podjetij.”
9 članov in 2 članici Območne obrtnopodjetniške zbornice Maribor je ob tej
priložnosti prejelo posebna priznanja,
Bronaste ključe Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije, za aktivno vlogo pri

vzpostavitvi sodobne, tržno naravnane
zbornice ob prehodu na prostovoljno članstvo ter prepoznavanje pravilnih korakov in
primernih funkcionarjev ter za delo na področju spodbujanja stroke. Območna
obrtno-podjetniška zbornica pa je za
svoje uspešno delo in za aktivno vlogo pri
soustvarjanju obrnikom prijaznega okolja za delovanje prejela Zlati pečat
Obrtno-podjetniškezbornice
Slovenije. Priznanja je podelil predsednik
krovne organizacije, gospod Branko Meh.

 Optika Pirc – prejemnik priznanja za 50 let

Na prireditvi se je zbralo več kot 300 gostov, obrtnic in obrtnikov naše zbornice s
svojimi partnerji, ki z delom in trudom
predstavljajo jedro podjetništva v Mariboru
in okolici.
Tradicionalno se je Območna obrtnopodjetniška zbornica Maribor poklonila
svojim članom s priznanji za dolgoletno
obrtniško in podjetniško udejstvovanje,
in sicer tistim, ki v obrti in podjetništvu
ustvarjajo že 10, 20, 30, 35, 40, 45 in 50
let. Program, ki ga je vodila Mojca Lubanjšek Pehant, so s umetniškimi vložki popestrili dijaki umetniške gimnazije Konservatorija za glasbo in balet Maribor, harmonikarja Rene Črešnar in Tadej Kopinč ter violinistka Laura Calligariss, dijaki Srednje šole
za oblikovanje, plesalka Tjaša Predan s plesnim partnerjem Arnejem Ivkovičem in saksofonist Dominic Huls.
Aleš Pulko,
Predsednik OOZ Maribor
Več o tem o tem dogodku najdete na spletni
strani OOZ Maribor/NOVICE IN NOVOSTI ali na tej povezavi: https://www.ooz-maribor.si/45-obletnica-obmocne-obrtno-podjetniske-zbornice-maribor-hotel-habakuk-1312-2018/

Razveselili smo malčke članov OOZ Maribor
in njihovih zaposlenih z obiskom Božička
(MARIBOX, Maribor, 18. 12. 2018)
OOZ Maribor je 18. decembra 2018 na obdaritvi otrok članov in njihovih zaposlenih priredila pravo dogodivščino; le-ta je bila namenjena zgolj malčkom
od 2. do 9. leta starosti in njihovim spremljevalcem.
OOZ Maribor je popestrila ta dogodek
s predstavo KUKUC GLEDALIŠČE
d.o.o. pod naslovom MALI POLHEC IN
NJEGOV PRVI BOŽIČ.
Tudi v svetu živali, ki otroke vedno znova
navdušuje, so prazniki čarobni. Vendar kaj,
ko je v gozdu tako, da nekateri ne praznujejo pozimi. Mali polhec je bil radoživ, radoveden in prav nič zaspan. Tudi zanj je veljalo, da je sosedova ozimnica vedno slajša.
Pri Jazbečevih so krasili, pri Sovičih je dišalo po cimetu,…
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Čudovita zimska pravljica je malčkom
skozi humor predstavila mnogo lepih in toplih misli o: družini, praznikih, celo sosedih,…
Odziv otrok in staršev je bil več kot odličen. Najbolje je bilo to, da je sama izvedba
predstave vključevala tudi gledalce – človeške mladiče (je bilo povedano v predstavi).
Deljenje paketov kar 72 malčkom je prav
tako potekalo brez težav; za kar so poskrbeli Božiček, mali polhec, njegova mama
in strokovna služba zbornice.

Dvorana v pričakovanju malčkov
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Na koncu so zaželeli vsem polhastične
praznike in mlečno novo leto!
Izvedbo tega že tradicionalnega dogodka so
zraven OOZ Maribor omogočili:
Sklad za izobraževanje Maribor
VBM KORENČEK d.o.o..
Na tem mestu se jim še enkrat zahvaljujemo, da so omogočili gostovanje tako kvalitetne predstave in pripravili tako bogata darila za naše malčke.
Več o tem o tem dogodku najdete na spletni
strani OOZ Maribor/NOVICE IN NOVOSTI ali na tej povezavi: https://www.ooz-maribor.si/razveselili-smo-malcke-clanov-ooz-maribor-in-njihovih-zaposlenih-z-obiskom-bozicka/

 Polna dvorana malčkov, ki še težko pričakujejo začetek
predstave

 Mali polhec med pripravo prazničnih piškotov

Svečani zaključni zbor Sekcije frizerjev
in kozmetikov OOZ Maribor
Člani Sekcije frizerjev in kozmetikov OOZ Maribor in njihovi zaposleni so se v soboto, 8. decembra 2018
spet družili na svojem tradicionalnem svečanem zaključnem zboru v hotelu Mercure Maribor City
Center, bivšem Hotelu Piramida, v Mariboru.

S

 Smiljan Škarica, predsednik Sekcije frizerjev in kozmetikov OOZ Maribor in Marko Gorjak, podpredsednik OOZ
Maribor ter sekretarka sekcije

miljan ŠKARICA, predsednik Sekcije
frizerjev in kozmetikov OOZ Maribor
je v uvodnem pozdravu navzočim podal
predlog poročila o delu Sekcije frizerjev in
kozmetikov za leto 2018. Člane je pozval,
da podajo konkretne pobude za pripravo
načrta dela sekcije za leto 2019. Nato je k
besedi povabil Marka Gorjaka, podpredsednika OOZ Maribor. Ta je vse udeležence ponovno povabil na svečani dogodek
OOZ Maribor ob praznovanju 45. obletnice zbornice v hotelu Habakuk pod Pohorjem. Skupaj sta povabila še častnega

 Ratimir Krznarič ob nagovoru navzočih

 Vesela družba v kavarni hotela Mercure Maribor City Center

Sponzorji letošnjega zaključnega zbora so bili:
Glavni sponzor:
NOBELCOS GROUP, TRGOVINA, D.O.O. (MATRIX, LOREAL),
LJUBLJANA-ČRNUČE
Ostali sponzorji:
ILIRIJA D. (SUBRINA PROFESSIONAL), LJUBLJANA
KLEVI D.O.O., KRANJ

gosta večera, Ratimirja Krznariča, dolgoletnega predsednika sekcije. Ta je novembra
prejel od Sekcije frizerjev pri OZS na skupnem kongresu frizerjev in kozmetikov najvišje priznanje OZS – ZLATI KLJUČ. V
ta namen mu je strokovna služba skupaj z
vodstvom zbornice pripravila malo presenečenje. Še enkrat iskrene čestitke!
Strokovna služba zbornice je na zaključnem zboru skupaj s sponzorji pripravila
bogat SREČELOV za vse udeležence. Njihova promocijska darila so prisotnim pričala nepozaben večer.
Sledila je večerja z zabavo do jutranjih ur
ob glasbi DY ROBERTA DEE in
MARKA.

HAIR BEAUTY (SCHWARZKOPF PROFESIONAL), LOGATEC
FRIZERSKA HIŠA PERO STYLING PETER POPRŽEN S.P.
KAARAL SLOVENIA: FIER, DUŠAN PUČKO S.P.
TRIMUŽIJAT d.o.o.
SELECTIVE PROFESSIONAL
GOSTILNA KARLA, IVANKA BRAČIČ s.p.
HIŠA DOBREGA POČUTJA, MARINA KODBA
HIŠA JOANNES PROTNER, BOŠTJAN PROTNER, MALEČNIK (PENINA)

Več o tem o tem dogodku najdete na spletni strani OOZ Maribor/NOVICE IN NOVOSTI ali na tej povezavi:
https://www.ooz-maribor.si/svecani-zakljucni-zbor-sekcije-frizerjev-in-kozmetikov-ooz-maribor-2018-nekaj-utrinkov-srecanja/
Št. 1–2 2019
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Izvedeni dogodki v okviru SPOT Svetovanja
Podravske regije na OOZ Maribor
 Avtor | Urška Rafolt , Foto | Foto Tatjana d.o.o.

V preteklem obdobju smo na OOZ Maribor v okviru projekta SPOT izvedli kar nekaj aktivnosti, nekaj od
njih vam predstavljamo v nadaljevanju.
Brezplačna izobraževanja v okviru SPOT
Svetovanja Podravske regije na OOZ Maribor
Torek, 4. december 2018, 8.00-16.00
Lokacija: Izobraževalna dvorana
v pritličju OOZ Maribor, Titova cesta 63,
2000 Maribor

Usposabljanje: »Kako komunicirati z ljudmi iz drugega planeta«
Verjetno se velikokrat sprašujete, zakaj
lahko z nekaterimi ljudmi odlično sodelujete, komunicirate, rešujete probleme, kreirate cilje in poti, z drugimi pa nikakor ne
ujamete pravega načina sporazumevanja,
sodelovanja in vse prehitro zajadrate v
konﬂikt.
Na zelo zanimiv in razumljiv način nam
je predavateljica, Anja Križnik Tomažin
predstavila:
• kako vaša lastna motivacija in vrednote
vplivajo na vaše vedenje;
• razumevanje, kaj motivira druge in kaj
vpliva na njihovo vedenje;
• prepoznavati barve ljudi, s katerimi komunicirate;

 Usposabljanje z Anjo Križnik Tomažin
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• razumevanje kaj želijo in potrebujejo
osebe, ki so drugačne od vas;
• razvijanje empatije do antipatičnih oseb;
• prilagajanje komunikacije različnim
tipom osebnosti
• razumevanje in sprejemati tudi tistih, ki
jih do sedaj niste razumeli.
Četrtek, 8. november 2018, 8.00-13.00
Lokacija: Osnovna šola Toneta Čufarja v
Mariboru

Tehniški dan s predstavitvijo
obrtnih poklicev za osnovnošolce
Območna obrtno-podjetniška zbornica
Maribor je v sklopu aktivnosti projekta
SPOT svetovanje Podravje izvedla 8. novembra pilotni tehniški dan za učence vseh
razredov Osnovne šole Toneta Čufarja Maribor. Pilotni tehniški dan je bil izveden z
namenom promocije deﬁcitarnih obrtnih
poklicev in vajeniškega sistema v sodelovanju s srednjimi poklicnimi šolami v Mariboru, strokovnimi sekcijami zbornice in
obrtnimi podjetji kot primeri dobrih podjetniških praks.

Prvi del tehniškega dne je potekal skupaj
za vse učence Osnovne šole Toneta Čufarja
v Mariboru. V šolski telovadnici jih je najprej pozdravila ravnateljica šole Špela Derstvenšek, nato pa še predsednik OOZ Maribor Aleš Pulko, ki je poudaril pomen spoznavanja obrtnih poklicev s poudarkom na
deﬁcitarnih obrtnih poklicih. Otrokom
nižje stopnje, to je od 1. do 5. razreda, so
nato na šoli obrtniki na enostaven, praktičen in otrokom prijazen način predstavili
poklice slikopleskar, zidar, kovinar-orodjar,
cvetličar, frizer, kozmetik in gostinec.
Učenci od 6. do 9. razreda pa so se glede
na svoje zanimanje odpeljali na obisk ene
od štirih srednjih poklicnih šol in sicer na
Srednjo lesarsko in gozdarsko šolo, Tehnični šolski center Maribor, Srednjo šolo za
oblikovanje ter Srednjo šolo za gostinstvo
in turizem, kjer so jim predstavili izobraževalne programe in aktivnosti posamezne
šole. Po obisku srednjih poklicnih šol so
učenci višjih razredov osnovne šole obiskali
podjetnike kot primere dobrih praks. Na
podlagi informacij o izobraževalnih programih poklicnih srednjih šol in na podlagi
praktičnega spoznavanja obrtnih poklicev
v podjetjih kovinarske, lesne, gostinske in
ostalih dejavnosti so ugotavljali, da je lahko
delo v teh strokah zanimivo in celo zabavno, ter da se bodo lahko po tako celovitem spoznavanju obrtnih poklicev mnogo
lažje odločali za svojo poklicno pot. In kot
so na primer povedali učenci, ki so sodelovali pri pripravi pice v Pizzeriji Črni Baron
Marjana Vidoviča v Malečniku, ni bilo
med njimi nikogar, ki bi bil v tistem hipu
v življenju raje kaj drugega kot gostinec.
Pilotni projekt tehniški dan je bil pri osnovnošolcih odlično sprejet. Bil je poučen,
nevsakdanji in zabaven dogodek, zato ga
bodo na OOZ Maribor skušali ponoviti
čim večkrat na različnih osnovnih šolah in
zajeti čim večje število osnovnošolcev, ki se
bodo na podlagi informacij s strani predstavnikov osnovne šole, srednjih poklicnih
šol in podjetij – primerov dobrih praks
lažje odločali kam in kako naprej na poklicni poti.
Ravnateljica OŠ Toneta Čufarja iz Maribora Špela Derstvenšek je ob tem povedala,
da imajo na šoli vsako leto tehnični dan s
predstavitvijo poklicev, da pa je bil ta tehniški dan letos nekaj posebnega. Skupaj z
obrtno zbornico, delodajalci, s srednjimi
poklicnimi šolami in starši njihovih učencev so imeli pripravljen izredno poučen in
zanimiv dan, saj so bili otroci aktivno
vključeni v predstavitve obrtnih poklicev
in nad njimi navdušeni. Tak način predstavitve in promocije deﬁcitarnih obrtnih poklicev zato priporoča tudi drugim osnovnim šolam.
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Vsem sodelujočim obrtnikom, podjetnikom iskrena zahvala!
Aleš Pulko - Pulko ventili Ruše d.o.o., Marko Gorjak - Orodjarstvo Gorjak d.o.o., Dejan Alfirević - Tehnomontaža d.o.o.,
Leon Emeršič - Emeks Vzmeti d.o.o., Dejan Rojko – Cvetličarna Zvonček, Marjan Vidovič - Gostilna Črni Baron, Davor
Bračič – Gostilna Karla, Smiljan Škarica in Meggy Vidovič – Frizerstvo Škarica, Dušan Fidler – Splošno mizarstvo Fidler,
Nives Versa - Kozmetični salon Beauty, Boštjan Jagrinec- Frizerski salon Buhair, Tadej Vidovič - Megalos gradnje
d.o.o., Goran Širovnik - Mizarstvo Zlatorog d.o.o., Iztok Kamenski - Akademija Jub d.o.o., Tanja Tomažin - Prima filtertehnika d.o.o., Tanja Hanžel – Kozmetični salon Comfort, Mateja Papež – Kozmetični studio Sonček, Nataša Skok Hotel Mercure Maribor City Center, Teja Peček – BK TV d.o.o. in Melita Zafošnik.Iskrena zahvala sodelujočim srednjim
šolam!Srednja šola za oblikovanje, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Srednja lesarska in gozdarska šola in Tehniški šolski center Maribor.Iskrena zahvala tudi šoli gostiteljici: ravnateljici Špeli Drstvenšek, Urški Bertoncelj in vsem
zaposlenim iz Osnovne šole Toneta Čufarja Maribor.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na prihajajočih dogodkih, ki jih organiziramo v okviru SPOT svetovanja Podravje!

 Delavnica, kjer so otroci spoznavali gradbene poklice, je potekala na gradbišču v bližini šole. Otroci so lahko spremljali tudi izvedbo betoniranja plošče nove hiše.

 Po obisku srednjih šol so otroci obiskali primere dobrih
praks – v Pizzeriji Črni Baron so si pripravili svojo pico.

 Predstavitev programov in aktivnosti na srednji šoli Tehniški šolski center Maribor.

 Otroci od 1. do 5. razreda so v učilnicah šole skozi interaktivne delavnice spoznavali razne poklice.

Št. 1–2 2019
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S
Sporočilo za podjetja! Prihajajo enostavne
spodbude malih vrednosti za MSP
Posebnost spodbud: enostavnost,
hitra obravnava, na voljo skozi vse leto
 Pripravila | Urška Rafolt

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) uvaja v letu 2019 nov program spodbud malih
vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP) – t.i. VAVČERJE. MSP-jem bo
omogočil bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo
krepila svojo konkurenčnost in kompetence. Prvi vavčerji bodo objavljeni že januarja 2019!
Podjetjem bodo na voljo vavčerji z različnimi vsebinami, in sicer:

SPS bo najprej objavil naslednja vavčerja:
1. Vavčer za certifikate
kakovosti
Namen vavčerja je dvigniti kakovost
poslovanja ali izdelkov in storitev ter s
tem povečati konkurenčnost podjetij.
Z uvedbo standardov podjetje jasno
sporoča svojim kupcem in dobaviteljem,
da spoštuje mednarodno priznane
norme na področju kakovosti
izdelkov/storitev, materialov, zdravja in
varovanja okolja, gospodarjenja z vsemi
vrstami virov itd.
MSP bodo lahko pridobila soﬁnanciranje upravičenih stroškov akreditacijskega organa za pridobitev in vzdrževanje certiﬁkata. Sredstva bodo pod pogoji, objavljenimi v pozivu, na voljo tudi za soﬁnanciranje zunanjih strokovnjakov, ki bodo podjetju pomagali pri pripravi za pridobitev certiﬁkata.

2. Vavčer za zaščito
intelektualne lastnine
Namen vavčerja je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer
vlada močna konkurenca. Dobro upravljanje intelektualne lastnine povečuje
tudi prepoznavnost in ugled podjetij ter
jim zagotavlja prednosti pred konkurenti.
Vavčerji bodo na voljo za sofinanciranje
postopkov pridobitve patentov, zaščite
blagovnih znamk, modelov, avtorskih
pravic in drugih oblik intelektualne lastnine.
MSP bodo lahko pridobila sredstva za soﬁnanciranje storitev
zunanjih strokovnjakov in postopkov, povezanih z zaščito vseh intelektualne lastnine.
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PS bo javne pozive za vavčerje z različnimi vsebinami objavljal postopoma.
Stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev
bodo upravičeni od 1. 1. 2019 dalje, zato
se MSP predlaga, da si dokazila (izbira izvajalca, računi, potrdila o plačilu itd.) shranijo, ki bi jih želela uveljavljati, in po objavi
javnega poziva oddajo vlogo.
Za vsako skupino vavčerjev bo SPS objavil javni poziv, na osnovi katerega bo
podjetje oddalo vlogo, ki smo se jo potrudili kar najbolj poenostaviti. SPS bo preveril, ali MSP izpolnjujejo pogoje javnega poziva, in na podlagi preveritve podjetjem
sporočil odločitev o odobritvi ali zavrnitvi
vloge. Podjetja bodo lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobila
soﬁnanciranje v višini 60 %. Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni
vavčer, bo manjša od 10.000 EUR. Skupna
višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi,
znaša največ 30.000 EUR na leto.
Prvi vavčerji se načrtujejo predvidoma
25. 1. 2019!

Predvidoma februarja se načrtuje objava
vavčerjev za pomoč pri internacionalizaciji
SPS želi prispevati k spodbujanju
nadaljnje rasti slovenskih podjetij in
razvoju slovenskega gospodarstva v
mednarodnem okolju. Zato namerava z vavčerji za internacionalizacijo
prispevati k učinkovitemu širjenju
poslovanja na tujih trgih, večji geografski razpršenosti slovenskega izvoza in boljšim pogojem za nastop
slovenskih podjetij v mednarodnem
okviru.
Podjetjem bodo na voljo različni
vavčerji za pomoč pri internacionalizaciji, in sicer za naslednje namene:
• tržne raziskave,
• udeležba MSP v izhodnih gospodarskih delegacijah,
• srečanja B2B (business to business) v tujini in druge oblike iskanja poslovnih partnerjev v tujini,
• aktivna udeležba MSP na mednarodnih strokovnih forumih/
konferencah/kongresih,
• skupinski sejemski nastopi.
Vir: SPS
Za več informacij se lahko obrnete na svetovalki SPOT
Svetovanja Podravje:
Urška Rafolt
telefon: 02 330 35 04
urska.rafolt@ozs.si
Janja Vindiš-Božičko
telefon: 02 330 35 04
janja.vindis-bozicko@ozs.si

NAŠPOROČEVALEC
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Pravočasna priprava na prenos družinskega podjetja in
družinska ustava
 Pripravila | Urška Rafolt

Dve tretjini slovenskih družinskih podjetij propade pri prenosu na drugo generacijo, zato je usodnega pomena, da družina postopek, ki traja najmanj pet let,
začne zares pravočasno in pravilno.

D

olgoročna materialna varnost je v
družinskih podjetjih med najpomembnejšimi interesi poslovanja. Zato je
ključen uspešen prenos družinskega podjetja na naslednjo generacijo. Gre za zapleten proces, s katerim imamo v Sloveniji
doslej le malo izkušenj, saj več kot tri četrtine družinskih podjetij še vedno vodijo
ustanovitelji. Pri prenosu družinskega
podjetja gre za zahtevno kombinacijo lastniških, finančnih, organizacijskih, pravnih in davčnih vidikov, ki jih dodatno zanimive naredi še čustvena prepletenost
glavnih akterjev družinskega podjetja.
Nasledstvo je velika težava družinskih
podjetij, ki ga uspešno opravi manj kot
tretjina podjetij, prehod v tretjo generacijo pa je še veliko nižji, okoli 15 odstotkov. Probleme uspešnega nasledstva
lahko iščemo v tem, da ni nikogar od naslednje generacije, ki bi bil pripravljen za
prevzem, lahko je dedič, pa nima želje in
zanimanja za prevzem, lahko pa je dedičev
več, pa ni jasno, kdo, koliko in kako bi
prevzel nasledstvo.
Pri družinskih podjetjih se poleg poslovnih problemov pri zamenjavi pojavijo še
zapleti s čustvi. Izbira naslednika je za
ustanovitelja morda najtežja odločitev v
njegovi karieri. Prisiljen se je odločiti za
enega izmed svojih potomcev, in to kljub
stalno poudarjeni enakosti vseh svojih
otrok. Dilema, kako se odločiti, je še posebej velika, če več otrok z vsemi sposobnostmi in kvalifikacijami goji ambicije po
prevzemu podjetja.
Predvsem v podjetjih, ki imajo proces
prenosa na drugo ali tretjo generacijo že
za seboj, so prepričani, da je temelj za dolgoročni uspeh družinskega podjetja družinska ustava, ki sicer ni pravno zavezujoča, je pa izjemnega pomena za transparentnost poslovanja in vlogo družinskih

Vabilo na delavnico:
»Pravočasna priprava na
prenos družinskega podjetja
in družinska ustava«
Vabimo vas na brezplačno delavnico, kjer se bomo podrobneje posvetili pravočasni pripravi na prenos družinskega podjetja in družinski ustavi. Delavnica bo potekala v sredo, 6. februarja 2019,
med 12:00-14:30 v izobraževalni
dvorani v pritličju OOZ Maribor.
Predavala bo mag. Nina Scortegagna Kavčnik, Vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve
ter vodja svetovalnega in izobraževalnega centra OZS. Prijavite se
lahko na spletni strani OZS dogodki: www.ozs.si/Dogodki do
torka, 5. februarja 2019, do 12. ure.
Dodatne informacije:
(02) 33 03 504, Urška Rafolt:
urska.rafolt@ozs.si

članov v podjetju ter za dolgoročno stabilnost podjetja. Tega se bo v bližnji prihodnosti lotila najverjetneje večina slovenskih
podjetniških družin, saj se bodo njihovi
ustanovitelji – v povprečju je namreč slovensko družinsko podjetje staro 20 let –
začeli počasi umikati in svoje mesto prepuščati svojim potomcem.
Družinska ustava predstavlja dogovor
družinskih članov o načinih urejanja odnosov med njimi in družinskim podjetjem. Njen namen je usmerjati bodoče generacije, da bodo sposobne vstopati v
odnos s podjetjem na način, da bo to
temu v korist oziroma mu vsaj ne bo ško-

dovalo. V resnici omogoča negovati tisto,
na čemer je družinsko podjetje zraslo in iz
česar je črpalo vire za svoj razvoj, torej
podporo in predanost družine.
Ker ni zavezujoč pravni akt, ima bolj
naravo »džentelmenskega dogovora«, vendar pa ji težo daje to, da k njej pristopijo
vsi polnoletni krvni družinski člani, tako
lastniki podjetja kot potomci, ki so dediči
in bodo najverjetneje družinsko podjetje
tudi podedovali. Gre torej za vrednote in
smernice, ki jim je zavezana družina pri
skrbi za svoje družinske člane pri upravljanju podjetja. Njen končni cilj je vzgoja
naslednikov ter razvoj in ohranjanje kulture družinskega podjetništva.
Družinska ustava je pomembna za
strateško načrtovanje in naj bi vsebovala
vsaj te postavke:
• vizijo, strategijo in cilje podjetja,
• način vodenja in upravljanja podjetja,
strukturo menedžmenta,
• pravila glede vključevanja družinskih
članov v podjetje,
• nasledstvo in politiko odhoda iz podjetja,
• pravice, odgovornosti in obveznosti
glede družinskih srečanj,
• pravice, odgovornosti in obveznosti družinskih članov, neaktivnih v podjetju,
• pravice in dolžnosti nedružinskih uslužbencev,
• uvajanje, nagrajevanje in ocenjevanje zaposlenih (družinskih in nedružinskih
članov),
• vključenost profesionalnega menedžmenta in zunanjih sodelavcev v podjetje,
• sporazumevanje,
• postopki reševanja sporov.
Vir: OZS,
www.druzinskopodjetnistvo.si

Vljudno vabljeni, da nas obiščete in se registrirate na naši spletni strani
www.ooz-maribor.si
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Zmanjšanje uporabe plastičnih nosilnih
vrečk - s 1.1.2019 te niso več brezplačne
 Pripravila | Janja Vindiš Božičko

Od 1. januarja 2019 dalje so vse plastične nosilne vrečke obvezno plačljive. Izjema velja le za zelo lahke
plastične nosilne vrečke, ki so potrošnikom na voljo za nepredpakirana sveža živila, na primer sadje,
zelenjava in delikatesa. Vsak distributer (maloprodajalne) se bo sam odločil ali bo to izjemo uveljavljal
ali ne. Ne gre torej za prepoved same prodaje, ampak za prepoved brezplačnih plastičnih nosilnih vrečk.

V

evropski direktivi (2015/720/EU) je
določeno, da od 1. januarja 2019 dalje
plastične nosilne vrečke potrošnikom ne
smejo biti več na voljo brezplačno. Vsaka
država članica EU pa se lahko odloči, da bo
od te prepovedi izvzela zelo lahke plastične
nosilne vrečke (z debelino stene 14 mikronov ali manj), ki so na voljo potrošnikom
kot primarna embalaža za sveža nepredpakirana živila. Skupaj morata biti izpolnjena
oba pogoja (debelina stene in namen uporabe), sicer mora distributer plastično nosilno vrečko potrošniku zaračunati. V
uredbi namreč ni zahteve, da morajo biti
takšne vrečke brezplačne, uredba to zgolj

dopušča. Direktiva določa zgolj cilj zmanjšanja potrošnje plastičnih nosilnih vrečk,
ukrepi za dosego tega cilja pa so v pristojnosti držav članic EU. Direktiva države napotuje, da bi morale države sprejeti takšne
ukrepe, ki bi pomagali “trajno zmanjšati
potrošnjo lahkih plastičnih nosilnih vrečk
in ne bi smeli povzročiti splošnega povečanja proizvodnje embalaže”. To pomeni, da
zgolj z zamenjavo enega embalažnega materiala (plastika) z drugim embalažnim materialom (na primer papirjem), ob nespremenjeni potrošnji, cilj te direktive ne bo
dosežen. Cilj je mogoče doseči zgolj s sočasno spremembo potrošniških navad.

Navade potrošnikov v EU se razlikujejo
od države do države. V nekaterih državah
potrošnikom skoraj da niso več na voljo nepredpakirana živila. V Sloveniji pa potrošniki še vedno zelo radi posegamo po nepredpakiranih živilih. Zelo pogosto pozabljamo,
da brezplačne plastične nosilne vrečke kot
primarna embalaža svežih nepredpakiranih
živil prispevajo k zmanjšanju količin odpadne hrane v distribucijski verigi, še preden
hrana sploh pride do potrošnika, in v domačem okolju - kupi kolikor potrebuješ in ne
toliko, kot ti je ponujeno ter k manjšim količinam odpadne embalaže.
Pravna podlaga za to je Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
(Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07,
67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15,
103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18
in 84/18 – ZIURKOE in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
(Uradni list RS, št. 35/17).
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
Vse informacije so objavljene na spletnih
straneh Ministrstva za okolje in prostor.

Srečanje upokojenih
obrtnikov OOZ Maribor
Konec lanskega novembra je potekalo že tradicionalno srečanje upokojenih obrtnikov OOZ Maribor. V Malečniku v Motelu in pizzeriji Črni Baron si
je čas za druženje vzelo 70 udeležencev. Pozdravil jih je Aleš Pulko, predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor. Zahvalil se jim je
za njihov prispevek k razvoju obrtništva, jih seznanil z aktualnimi dogajanji
na zbornici in jim zaželel lepe praznične dni.
Za popestritev popoldneva je znova poskrbel upokojeni krovec-klepar, gospod Ivan Fišer in z udeleženci srečanja delil svojo pesem, posvečeno upokojenim obrtnikom. Sledilo je kosilo ob živi glasbi. Za »češnjo na torti« pa
je poskrbela upokojena frizerka Irena Cebe, ki je na srečanje pripeljala
pevko Mili Korpar, ki tudi izhaja iz obrtniških vrst.

Seja sekcije za gostinstvo
in turizem OOZ Maribor
Člani Izvršilnega odbora Sekcije za gostinstvo in turizem OOZ Maribor so se zadnjič v
letu 2018 zbrali v torek, 11.12.2018, v MOTELU IN PIZZERIJI ČRNI BARON v Malečniku.
Na sejo so povabili vse, ki so na kakršenkoli način povezani z razvojem turizma na območju delovanja sekcije.
Vabilu so se zraven članov IO sekcije odzvali Blaž Cvar, predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS, Zlatko Jesenik, podpredsednik Štajerske turistične zveze, mag.
Heleno Cvikl , direktorica VSGT, Tatjana Kocmut, sekretarka Sklada za izobraževanje
Maribor, Leonida Polajnar, direktorica OOZ Maribor, predstavniki Sekcij za gostinstvo
in turizem Podravskih OOZ in sekretarka sekcije.

NAŠPOROČEVALEC

SEKCIJE

Za nami je uspešno izveden karierni sejem sejem poklicev in izobraževanja
Mestna občina Maribor je v partnerskem sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Maribor, Štajersko gospodarsko zbornico, Univerzo v Mariboru
in Zavodom RS za zaposlovanje, Območno službo Maribor, Športnimi objekti Maribor ter s predstavniki ravnateljev osnovnih in srednjih šol pripravila že tretji
Karierni sejem, Sejem poklicev in izobraževanja v Mariboru.

L

etos je bil sejem izveden na drugi lokaciji in v drugačni postavitvi, predstavitev poklicev je potekala v enotnih in zaprtih stojnicah v Športni dvorani “Lukna” v Ljudskem vrtu.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor je z 9 strokovnimi sekcijami (24 delodajalcev) predstavila posamezne
obrtne poklice. Delodajalci iz gospodarstva so imeli tokrat možnost nagovoriti bodoč kader in jim predstaviti svoje delo v praksi.
Predstavili so jim tudi, kako lahko z morebitno prakso pričnejo že
med šolanjem.

Ob tej priložnosti se želimo iskreno zahvaliti vsem, ki so sodelovali in prispevali k zelo uspešni izvedbi kariernega sejma
2018. Glede na obraze učencev, s katerih je bilo možno razbrati
veliko navdušenja nad sejmom, je bil naš osnovni namen predstavitve obrtnih poklicev dosežen. Učencem in dijakom želimo na
njihovi poti do izbire pravega poklica veliko uspeha.

 Sekcija kovinarjev OOZ Maribor

 Razstavni prostor Kariernega sejma 2018

 Sekcija frizerjev in kozmetikov OOZ Maribor

 Sekcija avtoserviserjev OOZ Maribor

 Sekcija gradbincev OOZ Maribor

 Sekcija lesnih strok OOZ Maribor

 Sekcija za gostinstvo in turizem OOZ Maribor

 Sekcija instalaterjev-energetikov OOZ Maribor

 Sekcija elektro dejavnosti OOZ Maribor, Sekcije elektronikov in mehatronikov OOOZ Maribor
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IZOBRAŽEVANJE
Vabimo vas na seminar

Premium specialni brezplačni
seminar za frizerje
Sobota, 2. februar 2019 | 15:00-19:00 | Lokacija: Izobraževalna
dvorana v pritličju OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor

aaral je blagovna znamka, ki jo zaznaK
muje 35 letna tradicija in nesporna kakovost izdelkov. Sedež podjetja je v Italiji,
zastopnike blagovne znamke pa najdete po
vsem svetu, tudi v Sloveniji. Linija obsega
vse od proizvodov za nego las, barv, …
Dobrodošli v svetu profesionalnih izdelkov
za frizerje!
Prijava: pisne prijave sprejemamo do
27. 1. 2019 na OOZ Maribor, Titova 63,
2000 Maribor, Marjana Savić Krajnc, T:
041 666 642, F: 02 3000 491, E: marjana.savic-krajnc@ozs.si .
• Čaka vas darilo presenečenja
• Ob koncu seminarja prejmete certiﬁkat
Vljudno vabljeni!
Smiljan Škarica,
predsednik Sekcije frizerjev in kozmetikov
OOZ Maribor

Program
(predstavitev na modelih)
 PRED in PO…BACO

1. BLOND EXCELLENCE z novim belilom – brez rumenih tonov
2. INOVACIJA – NEGA Z INFRARDEČIM
LIKALNIKOM – rezultat že po prvi
uporabi
3. COLORSPLASH – KREATIVNOST NA
POHODU!
4. NEKOČ NI BILO MOGOČE, DANES PA
JE – specialna nega za spodbujanje
rasti las KO5
5. Bodite prvi- OSVEŽITEV BARV BREZ
BARVANJA – NOVO V SLOVENIJI!

 PRED in PO…BACO

Pohitite s prijavo, število mest je omejeno.
 PRED in PO…BLONT

Vabimo vas na seminar

»Spremembe uredbe o ravnanju z embalažo
in odpadno embalažo«
Ponedeljek, 11. februar 2019 | 12:00-15:00 | Lokacija: Izobraževalna dvorana v pritličju OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor

L

anskoletne spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo so prinesle kar nekaj sprememb tudi za podjetja, ki na slovenski trg dajejo do 15 ton embalaže letno skupaj z
embaliranim blagom. Ker spodnjih količinskih izjem ni, to velja
za vso embalažo, tudi zelo nizke količine. Tako za zavezance, ki
dajo na trg male količine embalaže ni več odpustkov glede vodenja
evidenc.

Kotizacija
Za člane znaša 40 € na osebo (+ 22% DDV) – 48,80€, *velja v
primeru, da so poravnane vse zapadle obveznosti iz naslova članarine. Za nečlane znaša 100 € na osebo (+ 22 % DDV) – 122,00€.
Sklad za izobraževanje Maribor za člane povrne stroške po Pravilniku o pogojih vračanja stroškov izobraževanj.

Prijava
Udeležba vašega podjetja je možna le ob pravočasni prijavi na
spletni strani OZS dogodki: www.ozs.si/Dogodki, najkasneje do
vključno četrtka, 7. februarja 2019, do 12. ure.
Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest. V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.
Pisna odjava poslana na info@ooz-maribor.si je možna do petka,
8. februarja 2019 do 14. ure. V primeru da svojega sodelovanja
(pisno / preko e-pošte) ne odpoveste v dogovorjenem roku, vam
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OOZ Maribor zaračuna 20% kotizacije (administrativni stroški
ipd.). Odjave na dan izobraževanja ne upoštevamo. Brez odjave kotizacijo zaračunamo v celoti.
Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na
transakcijski račun Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor, številka: 02528-0260623090
(NLB), sklic: 300 - davčna številka, namen plačila: seminar embalaža.
Dodatne informacije: tel: 02/33 03 506, 051 672 657
Viktorija Vodušek.
Vljudno vabljeni!
Dnevni red
• Obveznosti embalerjev in uvoznikov izdelkov vezane na
embalažo
• Obveznosti proizvajalcev in uvoznikov servisne embalaže
• Obveznosti pri uporabi plastičnih vrečk na prodajnih mestih
• Obveznost registracije na Agenciji RS za okoljeVodenje evidenc (tehtanje, kdaj nastane obveznost)
• Praktični primeri iz posameznih dejavnosti
• Priprava poročila o embalažiVprašanja udeležencev
Predavateljica: Mag. Katarina Železnik Logar, IVD Maribor

NAŠPOROČEVALEC

IZOBRAŽEVANJE
Vabimo vas na seminar

Blagovne znamke
Sreda, 13. februar 2019 | 13:00-15:00 | Lokacija: Izobraževalna dvorana v pritličju OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor
Iz vsebine delavnice:
• Razumevanje in pomembnost blagovnih znamk v podjetništvu
• Njen vidni del – logotip, slogan, ime … in nevidni del – vrednote,
poslanstvo, vizija, osebnost , edinstvena zgodba …
• Dojemanje blagovne znamke vaših kupcev. Graditi identiteto,
kakovost, zvestobo in premoženje v njihovih očeh – opazujmo in
prisluhnimo jim!
• Orodja za uspešno uvajanje, vzdrževanje in komuniciranje
blagovne znamke
• Razvoj blagovnih znamk z uporabo vitkega pristopa
• Konkretne rešitve za vaše podjetje

Vabljeni! Udeležba je brezplačna. Več o projektu na www.inno.si.
Predavatelj: mag. Dejan Šraml iz Območne obrtno-podjetniške
zbornice Logatec
Lokacija: Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor,
Titova cesta 63
Trajanje: od 13.00 do 15.00
Prijave in dodatne informacije: maribor@ozs.si, 02 330 35 00

Vabimo vas na seminar:

»Računovodski in davčni obračun za leto 2018
s spremembami zakonodaje«
Sreda, 6. marec 2019 | 13:00-16:00 | Lokacija: Izobraževalna dvorana v pritličju OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor

D

avčni zavezanci so dolžni sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun
ter poslovno oz. letno poročilo skladno z
veljavno zakonodajo.
Cilj seminarja je ponuditi davčnim zavezancem strokovno praktičen seminar z napotki in priporočili za pripravo računovodskega in davčnega obračuna. Opozorili vas
bomo, na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2018, hkrati
pa vas bomo seznanili z novostmi, ki so stopile v veljavo 1.1.2019.
Odgovarjali bomo tudi na zastavljena
vprašanja in skupaj z udeleženci skušali odpraviti morebitne dileme, s katerimi se srečujete ob izdelavi računovodskih izkazov in
davčnega obračuna.

Kotizacija
Za člane znaša 40 € na osebo (+ 22 %
DDV) – 48,80 €, *velja v primeru, da so
poravnane vse zapadle obveznosti iz naslova članarine. Za nečlane znaša 100 € na
osebo (+ 22 % DDV) – 122,00 €.
Sklad za izobraževanje Maribor za člane
povrne stroške po Pravilniku o pogojih vračanja stroškov izobraževanj.

Prijava
Udeležba vašega podjetja je možna le ob
pravočasni prijavi na spletni strani OZS
dogodki: www.ozs.si/Dogodki, najkasneje do vključno ponedeljka, 4. marca
2019.

Dnevni red
• ZGD-1 in SRS (sestavljanje računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS, poročanje
AJPES, objava letnih poročil in spremembe SRS)
• Davčni obračun (davčna osnova, davčne olajšave in posebnosti pri normirancih)
• Davčne spremembe
Predavateljica: Jasmina Malnar Molek – svetovalka v Svetovalnem centru Obrtnopodjetniške zbornice Slovenije, predavateljica z več kot 25 leti delovnih izkušenj na
področju računovodstva in davkov ter avtorica strokovnih člankov.
Št. 1–2 2019

Prijave sprejemamo do zasedbe prostih
mest. V primeru prenizkega števila prijav
si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.
Pisna odjava poslana na info@ooz-maribor.si je možna do torka, 5. marca 2019,
do 14. ure. V primeru da svojega sodelovanja (pisno / preko e-pošte) ne odpoveste v
dogovorjenem roku, vam OOZ Maribor
zaračuna 20% kotizacije (administrativni
stroški ipd.). Odjave na dan izobraževanja
ne upoštevamo. Brez odjave kotizacijo zaračunamo v celoti.
Prosimo, da kotizacijo poravnate pred
pričetkom seminarja na transakcijski račun
Območna obrtno-podjetniška zbornica
Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor,
številka: 02528-0260623090 (NLB), sklic:
300 - davčna številka, namen plačila: davčni seminar.
Dodatne informacije:
tel: 02/33 03 506, 051 672 657
Viktorija Vodušek.

Vljudno vabljeni!
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Vabimo vas na aktualno delavnico

“Kako postati (še bolj) uspešen podjetnik? ”
Sreda, 20. marec 2019 | 12:00-17:00 | Lokacija: Izobraževalna dvorana v pritličju OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor

Predavatelj Uroš KAVS

Vabimo vas na aktualno delavnico
“Kako postati (še bolj) uspešen podjetnik?”
• Večina podjetnikov si želi povečati prihodke. Ste med njimi?
• Delate 12 ur dnevno in nimate dovolj
časa zase in družino?
• Vam starši še niso predali dovolj odgovornosti in znanja?
Če ste na vsaj eno vprašanje odgovorili z
da, potem se prijavite na delavnico “Kako
postati (še bolj) uspešen podjetnik?”.
Več najdete na povezavi: https://mostinstitut.eu/dogodki/.
Delavnica je primerna za vse podjetnike,
ki bi radi še bolj uspešno poslovali. Več o
vsebini poglejte v kratkem videu: https://

youtu.be/MhfIBj38zzA
Na delavnici bomo spoznali načine,
tehnike in orodja, ki omogočajo večjo
učinkovitost.
Ključne teme:
• Vsak podjetnik (tudi prevzemnik)
mora postaviti lastno vizijo razvoja
podjetja.
• Vodenje podjetja iz podjetniškega vidika je ključno za dolgoročno uspešnost.
• Veliko podjetnikov večino nalog izvajajo sami. Je to res najbolj učinkovito?
• 7 ključnih vprašanj za ugotavljanje optimalnega načina vodenja podjetja…
• Kako delegirati naloge, da nam ostane
dovolj časa za pomembne stvari?
• Zakaj je podjetniška funkcija pomembnejša od izvajalske–direktorske?
• Kako optimizirati vodenje za trajno
dolgoročno uspešno poslovanje?
• Delavnica bo razgibana, polna resničnih zgodb, predvsem pa izjemno interaktivna s ciljem, da iz tega dogodka
vsak odide z jasno vizijo in strategijo,
kaj so ključni koraki za dolgoročno
uspešnost domačega podjetja.
• Spoznali bomo, kako učinkovito voditi
podjetje ter obenem imeti dovolj časa
zase in družino.

Prijava
Udeležba vašega podjetja je možna le ob
pravočasni prijavi preko navedene spletne
prijavnice: http://www.ozs.si/ Dogodki naj-

kasneje do vključno petka, 15. marca
2019, do 12. ure. Prijave sprejemamo do
zasedbe prostih mest.
V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

Kotizacija
Za člane znaša 77 € na osebo (+ 22 %
DDV) – 93,94 €, *velja v primeru, da so
poravnane vse zapadle obveznosti iz naslova članarine. Za nečlane znaša 127 € na
osebo (+ 22 % DDV) – 154,94 €.
Pisna odjava poslana na info@ooz-maribor.si je možna do ponedeljka, 18. marca
2019 do 14. ure. V primeru da svojega sodelovanja (pisno / preko e-pošte) ne odpoveste v dogovorjenem roku, vam OOZ
Maribor zaračuna 20% kotizacije (administrativni stroški ipd.). Odjave na dan izobraževanja ne upoštevamo. Brez odjave
kotizacijo zaračunamo v celoti.
Prosimo, da kotizacijo poravnate pred
pričetkom seminarja na transakcijski račun
Območna obrtno-podjetniška zbornica
Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor,
številka: 02528-0260623090 (NLB), sklic:
300 - davčna številka, namen plačila: seminar Uspešen podjetnik.
Dodatne informacije:
Marjana SAVIĆ KRAJNC:
marjana.savic-krajnc@ozs.si,
tel. št.: 041 666 642.
Vljudno vabljeni!

Javni razpis za sofinanciranje šolnin
za dvig izobrazbene ravni I. podaljšan do leta 2022
Do konca septembra 2022 so odprte prijave na razpis za sofinanciranje šolnin za izobraževanje do V. stopnje, na katerem lahko posameznik pridobi povrnjenih do 2.500,00 EUR.
Več informacij o javnem razpisu je na voljo: https://www.ooz-maribor.si/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-zadvig-izobrazbene-ravni-i-podaljsan-do-leta-2022/

Vljudno vabljeni, da nas obiščete in se registrirate na naši spletni strani
www.ooz-maribor.si
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Podaljšan rok za prijavo na brezplačni pedagoško-andragoški (PA)
seminar do zasedbe prostih mest oz. najkasneje do 26. aprila 2019
V predhodni številki Našega poročevalca, št. 10 – 12/2018 v lanskem letu ste bili informirani o organiziranju BREZPLAČNEGA PA seminarja. Ta bo na sedežu OOZ Maribor izveden 6., 7. in 13. maja 2019. Predvideni rok za PRIJAVO je bil 28.01.2019, ki je podaljšan do
zasedbe prostih mest oz. najkasneje do 26 4. 2019.
PRIJAVNICA je na voljo na spletni strani OOZ Maribor pod rubriko ZBORNIČANA VABILA in DOGODKI.

Najava strokovnega srečanja za vzdrževalce
tekstilij – že sedaj si rezervirajte termin!
Hotel & resort Adria Ankaran | 8.–9. 3. 2019

P

omembno je ohranjati nove priložnosti
za izobraževanje in izpopolnjevanje
znanja. Zato vam že sedaj sporočamo, da si
rezervirate čas za Tradicionalno strokovno
srečanje vzdrževalcev tekstilij pri OZS, ki
ga pripravljamo 8. in 9. marca 2019 v
hotelu v Ankaranu. Dvodnevno srečanje
bo tokrat potekalo v Hotelu & resort
Adria Ankaran, Jadranska cesta 25, 6280
Ankaran v Stekleni dvorani.
Osrednja tema strokovnega srečanja: Pregled obveznosti s področja varnosti pri delu, požarne varnosti, varstva
okolja ter novosti glede embalaže?
O letnih količinah embalaže, dane v promet v preteklem letu, morajo embalerji,

pridobitelji blaga ter proizvajalci in pridobitelji servisne embalaže prvič poročati v
letu 2019. Rok je 31. marec 2019. Zato
ste morali v letu 2018 voditi lastno evidenco o embalaži, dani v promet. Informacije o tej novi uredbi smo vam pošiljali januarja in maja 2018. Podrobna na navodila
o poročanju boste prejeli takoj, po objavi
obrazcev na spletni ARSO.
Sekcija se dogovarja, da bo na srečanju potekala okrogla miza o reševanju reklamacij. Sledilo bo zanimivo predavanje podjetja
Ecolab d.o.o, ki bo udeležencem predstavilo »Nizko temperaturno pranje perila«.
Poleg aktualnih predavanj bodo na srečanju predstavljene tudi teme, ki pomem-

bno vplivajo na vsakdanji delovni proces
ter obilo priložnosti za druženje ter izmenjavo mnenj in izkušenj z ostalimi udeleženci in razstavljavci.
Pridružite se nam in bodite del najpomembnejšega dogodka za vzdrževalcev tekstilij v Sloveniji!
Za več informacij vam je na voljo Majda
Horvat, sekretarka Sekcije tekstilcev OOZ
Maribor E: majda.horvat-turk@ozs.si , T: 02
330 35 30 ali Adrijana Poljanšek, Sekretarka sekcij pri OZS, E: adrijana.poljansek@ozs.si , T: +386 (0)1 58 30 826, 58 30
501, F: +386 (0)1 50 59 270, M: +386
(0)30 601 691

Spoštovani člani sekcije frizerjev in kozmetikov!

Obveščamo vas, da zbiramo informativne prijave za redno
usposabljanje iz varstva pri delu in požarne varnosti
Glede na to, da so se nekateri člani sekcije prijavili že takoj v začetku leta 2019 na usposabljanje, vas pozivamo,
da vaše prijave sporočite pisno na OOZ Maribor, Marjani SAVIĆ KRAJNC, sekretarki Sekcije frizerjev in kozmtikov
OOZ Maribor, e-naslov: marjana.savic-krajnc@ozs.si ali s sms sporočilom na tel.št.: 041 666 642, da ga bomo
lahko tudi izvedli.

Spoštovani člani sekcije za gostinstvo in turizem in živilci!

Obveščamo vas, da zbiramo informativne prijave za:
• redno izobraževanje o higieni živil, smernice dobre higienske
prakse in uporabe načel HACCP v gostinstvu + označevanje
alergenov ter
• usposabljanje iz varstva pri delu in požarne varnostI.

Št. 1–2 2019

Glede na to, da so se nekateri člani sekcije prijavili že takoj v
začetku leta 2019 na oba usposabljanja, vas pozivamo, da
vaše prijave sporočite pismeno na OOZ Maribor, Marjani
SAVIĆ KRAJNC, sekretarki Sekcije za gostinstvo in turizem
OOZ Maribor, e-naslov: marjana.savic-krajnc@ozs.si ali s sms
sporočilom na tel.št.: 041 666 642 in ju bomo tudi izvedli.
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Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo prenehala veljati

K

olektivna pogodba za obrt in podjetništvo (KPOP) je z dnem 31. 12.
2018 zaradi poteka časa, za katerega je bila
sklenjena, prenehala veljati. Veljala je od
16. 11. 2013, uporabljala pa se je od 1. 1.
2014 dalje.
Po prenehanju veljavnosti KPOP se določbe normativnega dela (od člena 19 do
81) uporabljajo še 12 mesecev, torej do 31.
12. 2019. To pomeni, da vse bistvene določbe, ki so zavezovale delavce in delodajalce, veljajo še do konca leta, tudi tarifni del.
Ker je imela KPOP razširjeno veljavnost,
velja do 31. 12. 2019 za vse tiste delodajalce, ki je veljala do sedaj.

Obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi
je tudi navedba, po kateri kolektivni pogodbi se bosta delavec in delodajalec ravnala. Zaradi prenehanja veljavnosti KPOP,
sprememba pogodbe o zaposlitvi ni potrebna, razen, če se boste dogovorili za
uporabo druge kolektivne pogodbe.
Če ste v pogodbo o zaposlitvi prepisovali
konkretne določbe KPOP (dodatek za nadurno delo, delovno dobo ipd.), stranki te
določbe zavezujejo tudi od leta 2020 dalje,
v kolikor je ne boste spremenili.
Delodajalcem, ki jih zaradi prenehanja
veljavnosti KPOP od leta 2020 dalje ne bo
zavezovala nobena kolektivna pogodba

svetujem, da določena področja (na katera
napotuje ZDR-1) uredijo v internih aktih
(dodatek za nadurno, nočno, izmensko
delo, dodatek za delovno dobo, jubilejna
nagrada, kriteriji za letni dopust ipd.).

Informacijo je posredovala

mag. Nina Scortegagna Kavčnik,
Vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve, Vodja svetovalnega in izobraževalnega centra
T: +386 (0)1 58 30 521

Projekt »Promocija, animacija in učna pomoč (ATENA-V)«

T

ehniški šolski center Maribor sodeluje v projektu “Promocija, animacija in učna pomoč”, kjer smo konzorcijski partner za podravsko regijo. Namen
projekta je povečati vključenost odraslih
v vseživljenjsko učenje in izobraževanje
ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli
potrebujejo, zaradi potreb na trgu dela,
večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni
družbi, s posebnim poudarkom na odraslih, ki so starejši od 45 let in imajo zaključeno OŠ, nimajo pa zaključene nižje poklicne, srednje poklicne, srednje strokovne in
poklicno tehniške izobrazbe. Udeleženci so
lahko tudi odrasli z enakimi kriteriji in so
mlajši od 45 let.
Projekt, ki bo potekal do sredine leta
2022 in ga soﬁnanancirata Republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, bo zajemal:
1. promocijske aktivnosti,
2. animacijske aktivnosti in

3. izvajanje učne pomoči za udeležence.
Promocijske in animacijske aktivnosti
bodo potekale v sodelovanju s številnimi
organizacijami, ustanovami, šolami in
bodo v naši regiji nekajkrat letno (3-4 krat
letno). Cilj aktivnosti je širjenje zavedanja
o tem, da izobrazba prispeva k večji zaposljivosti, mobilnosti, osebnem razvoju in
kakovostnem življenju v sodobni družbi ter
h gojenju izobraževanja odraslih kot vrednote. Aktivnosti prispevajo tudi k večji prepoznavnosti pomena vseživljenjskega izobraževanja in večji vključenosti v izobraževanje za dvig izobrazbene ravni.
Učna pomoč vključuje razlago in utrjevanje učne snovi ter seznanjanje udeležencev, ki so vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni, z
učnimi strategijami in tehnikami učenja.
Učna pomoč se izvaja za udeležence, ki
so vpisani v naslednje izobraževalne programe: programi nižje poklicnega izobra-

ževanja (NPI), programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), programi srednje strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (SSI), programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), programi gimnazije in opravljanja splošne mature, maturitetni tečaj in poklicni tečaj (PT). Učna
pomoč se izvaja tudi za potrebe udeležencev, ki bodo opravljali mojstrski, delovodski, poslovodski izpit, vključno s pripravami na izpite. Na tem področju smo se
povezali s srednjimi šolami in ljudskimi
univerzami v podravski regiji.
Vabilo na BREZPLAČNI seminar GENERIRANJE IDEJ Z NASTJO MULEJ
za vse, ki delate na področju izobraževanja
odraslih.
Kdaj? 11.2.2019 ob 12.30
Kje? Kavarna IC Piramida, Park mladih 3, 2000 Maribor.
Informacije in obvezne prijave na
metka.kodrin@tscmb.si.

Priprava Zahtev slovenske obrti in podjetništva 2019
Vsako leto pripravimo predloge za izboljšanje zakonodaje na področjih, pomembnih za obrt in podjetništvo ter jih predstavimo na Forumu
obrti in podjetništva. Letošnje zahteve bomo Vladi RS in zainteresirani javnosti predstavili na Forumu obrti in podjetništva, ki bo v petek,
10. maja v Portorožu (Hotel Slovenija).
Slovensko gospodarstvo potrebuje strukturne reforme, predvsem na
področju trga dela, davkov, zdravstva in poslovnega okolja, zato vas
vljudno prosimo za vaše predloge in obrazložitve za Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2019.
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Rok za posredovanje predlogov je najkasneje do petka, 22. 2. 2019 na
e-naslov: zahteve@ozs.si ali preko obrazca na spletni strani OZS.
Za dodatne informacije v zvezi s pripravo Zahtev slovenske obrti in
podjetništva 2019 lahko kontaktirate mag. Majo Rigač, svetovalko za
zastopanje gospodarskih interesov, na e-naslovu: maja.rigac@ozs.si
ali na tel. št.: 01 58 30 807.
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