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Aktualno: Vpis v imenik vodij del



Skrajni zakonsko določeni rok za iz-
vedbo vpisa v imenik vodij del je

31.5.2020 – vendar nikakor ne čakajte na
ta datum. Vpis zelo velikega števila v zad-
njem mesecu ali dveh bo fizično težko iz-
vedljiv. Nekateri investitorji že sedaj zahte-
vajo vpis v imenik vodij del, ko iščejo izva-
jalca. Zahteva je popolnoma legitimna in se
lahko ti na podlagi vpisa odločajo komu
bodo oddali dela. Do 31.5.2020 se vodenje
del na gradbenih objektih ureja po doseda-
nji, stari zakonodaji (Zakon o graditvi ob-
jektov ZGO-1). Prehodno obdobje torej
velja samo za izvajalce, ki so že poslovali
pred 1.6.2018, za tiste, ki so poslovanje pri-
čeli kasneje ni prehodnega obdobja in mo-
rajo pogoje izpolnjevati takoj. 

V imenik vodij del se ni potrebno vpisati
izvajalcem zaključnih gradbenih del, ki po-
membno ne vplivajo na bistvene zahteve za
objekte (15. člen Gradbenega zakona). Iz na-
bora zaključnih gradbenih del (glejte SKD
43.3 zaključna gradbena dela) so bila že v
obrazložitvi k gradbenemu zakonu izvzeta
fasaderska dela – toplotno izolacijske fasade.

Torej izvajalci toplotno izolacijskih
fasad se morajo vpisati v imenik vodij del
in izpolnjevati druge pogoje (zavarovanje
odgovornosti).

Vsi izvajalci vseh drugih del na gradbe-
nih objektih se obvezno vpišejo v imenik
vodij del in si uredijo zavarovanje odgo-
vornosti.

Za vse, ki imajo obrtno dovoljenje (to je
zelo velika večina) je najpreprosteje, da se v
imenik vodij del vpišejo na OZS kot nosilec
dejavnosti iz svojega obrtnega dovoljenja.
Enako velja za njihove zaposlene, če sami
niso nosilci dejavnosti. 

Z vpisom v imenik vodij del na OZS –
kot nosilec dejavnosti lahko izvajalec izvaja
vsa vzdrževalna dela s svojega področja regi-
stracije oz. obrtnega dovoljenja. Prav tako
naj bi tako vpisani izvajalci lahko izvajali
dela kot podizvajalci posameznih del na
gradbenih objektih. Glavni izvajalec, ki ne
želi prevzeti odgovornosti svojih podizvajal-
cev, seveda lahko od podizvajalcev zahteva,
da izpolnjujejo pogoje, vendar je to stvar do-
govora.

TO LAHKO NAJLAŽJE UREDITE
PRI NAS, NA SEDEŽU OOZ MARI-
BOR, Titova cesta 63, 2000 Maribor.

Kadar izvajalec izvaja (posamezna) dela
na novogradnji mora imeti zaposlenega
vodjo del, ki ima opravljenega enega od IZ-
PITOV (mojstrski, delovodski, strokovni).

To ni novost tega novega Gradbenega za-
kona, vsi ti izpiti se opravljajo že desetletja. 

Novost Gradbenega zakona iz leta 2018
je, da se mojstri, delovodje in tehniki, ter
tudi nosilci dejavnosti, vpisujejo v imenike
vodij del, inženirji so se v imenike vpisovali

že po stari zakonodaji. 
Pozor! Zimski prijavni rok na mojstrske

izpite je že potekel, naslednji prijavni rok bo
šele konec septembra 2019. Podobno delo-
vodski izpiti na GZS-CPU, kot tudi stroko-
vni izpiti na IZS.

Strokovni izpiti se opravljajo za tri stroko-
vna področja gradenj (gradbeništvo, strojni-
štvo (strojne inštalacije), elektro). Osnovni
pogoj je dokončana V. ali višja stopnja iz-
obrazbe na želenem področju in najmanj 3
leta delovnih izkušenj z vodenjem del na
tem strokovnem področju (torej tehniki in
inženirji, vsak na svojem strokovnem po-
dročju). Prehod med strokami ni možen
(primer: gradbeni inženir ne more opraviti
strokovnega izpita za vodenje strojnih inšta-
lacij ipd).

Po opravljenem izpitu, se vodja del vpiše v
imenik na zbornici ,kjer je opravljal izpit:
• na OZS mojstri (če je vodja del že vpisan

kot nosilec dejavnosti svojo vlogo samo
dopolni, sicer se vpiše na novo) – VSE TO
LAHKO UREDITE PRI NAS, NA
OOZ MARIBOR

• na GZS gradbeni delovodje in delovodje
s področja elektro dejavnosti,

• na IZS tehniki in inženirji

POZOR: mojstri, delovodje in tehniki
s strokovnim izpitom so lahko samo
vodje posameznih del (vsak s svojega stro-
kovnega področja) in gradnje celotnih ne-
zahtevnih objektov. To ni novost tega za-
kona, tako je veljalo že po stari zakonodaji
več desetletij, za mojstre in delovodje pa od

leta 2003 naprej. Inženirji pa so lahko vodje
del za celotne objekte. 

Prav tako morajo VSI izvajalci že sedaj,
tudi v prehodnem obdobju, izpolnjevati za-
varovanje odgovornosti iz svoje dejavnosti,
saj tudi to ni novo določilo, ki bi ga prine-
sel novi Gradbeni zakon, ampak velja po
stari gradbeni zakonodaji že od leta 2003. 

V primeru, da bo izvajalec po 1.6.2020
prevzemal v izvedbo celotne objekte ali
pretežni del teh objektov (poleg svojih os-
novnih del še druge vrste del), pa mora tak-
šen izvajalec zaposlovati (ali izpolnjevati
sam):

• pri manj zahtevnih objektih – inženir
vsaj VI. stopnje z opravljenim strokov-
nim izpitom in vpisom v imenik vodij
del na IZS,

• pri zahtevnih objektih – pooblaščeni in-
ženir.

Enostanovanjske hiše so že manj zahte-
vni objekti.

Če potrebujete podatke o razvrščanju ob-
jektov glede na zahtevnost in vrsto objektov
ter podatke kaj vse spada med vzdrževalna
dela, lahko to najdete v Uredbi o razvrščanju
objektov ter v prilogah k tej uredbi (priloga
1 je obširen seznam vseh vrst objektov), (pri-
loga 2 pa je seznam vzdrževalnih del). 

Tudi ta uredba ni nič novega, samo neko-
liko spremenjena in dopolnjena je in je ve-
ljala že v prejšnjih obdobjih pri vseh zakonih
s področja graditve objektov. 

Informacije so povzete iz dopisov 
Janka Rozmana, Sekretarja sekcij pri OZS.

Pred vpisom v imenik vodij del je nujna uskladitev dejavnosti v OBRTNEM
REGISTRU skladno z zakonodajo, to je Uredba o obrtnih dejavnostih, ki je za-
čela veljati 05.08.2013 (Ur. list RS, št. 63/13) in z določili Obrtnega zakona,
ki je začela veljati 27.04.2013 (Ur. list RS, št. 40/04 ObrZ-UPB1, 102/07,
30/13, 36/13-popr). 
Pravilni vpis je podlaga za opravljanje dejavnosti skladno z zakonodajo in
vpis v register vodij del po gradbenem zakonu. V interesu vsakega podjetnika
so zagotovo urejene poslovne zadeve v skladu z zakonom, tudi zaradi za-
groženih glob in kazni. 
ZATO SE OGLASITE PRI NAS, NA OOZ MARIBOR in uskladite podatke, če jih
še niste.
Za vsa vprašanja smo vam na voljo na OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000
Maribor ali tel: 02/33 03 500 ali info@ooz-maribor.si.
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IZ OOZ MARIBOR / SPOT

SPOT svetovanje Podravje Vas v sodelo-
vanju z Mariborsko razvojno agencijo
vljudno vabi na mednarodno konferenco,
sejem novosti in oglede dobrih praks „Fu-
ture of Building“, ki bo potekalo 4. junija
2019 na Gospodarski zbornici (WKO),
Dunaj, Avstrija. 

Glavne teme:
• 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.

Dogodek predstavlja odlično priložnost
za izmenjavo informacij in izkušenj ter na-
vezavo stikov s podjetji iz celotnega sveta
dejavnimi na področju prenove/sanacije in
gradnje. 

Udeležba na konferenci in sejmu novosti
je brezplačna. V primeru prijave in ne pra-
vočasne odjave (do 20. maja 2019) je po-
trebno za neudeležbo na dogodku, porav-
nati stroške v višini 100 EUR brez DDV.
Za študijski obisk je potrebno doplačilo 10
EUR (brez DDV). 

Rok za prijavo je 30. april 2019 (število
mest za oglede dobrih praks je omejeno).

Na Dunaj bo za udeležence mednarodne
konference in ogleda dobrih praks organi-
ziran brezplačen prevoz s strani točke
SPOT svetovanje Podravje.

Prijava: 
https://buildings2019.b2match.io/signup
Dodatne informacije
https://buildings2019.b2match.io/
Podrobnejše informacije 
SPOT svetovanje Podravje, spot.podra-
vje@mra.si, tel.: 02 333 13 85

Slovenski podjetniški sklad je objavil nov
mehanizem za podporo rasti podjetij, in

sicer vavčerje za mikro, mala in srednje ve-
lika podjetja. Namenjeni so sofinanciranju
storitev, ki jih podjetja pogosto potrebujejo
z namenom krepitve konkurenčnosti in
kompetenc podjetij.

Gre za program spodbud za MSP-je, ka-
tere bodo lahko podjetja najemala skozi vso
leto, vse do leta 2023, pridobila jih bodo
na enostaven način in obravnava le-teh bo
zelo hitra.

Do sedaj je bilo objavljenih že 9 vavčer-
skih pozivov, in sicer:
• Vavčer za certifikate kakovosti,
• Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

,
• Vavčer za tržne raziskave tujih trgov,
• Vavčer za udeležbe na mednarodnih fo-

rumih,
• Vavčer za udeležbo v gospodarskih del-

egacijah v tujino,

• Vavčer za skupinske predstavitve slo -
venskega gospodarstva na sejmih v tu-
jini,

• Vavčer za digitalni marketing,
• Vavčer za dvig digitalnih kompetenc in
• Vavčer za pripravo digitalne strategije.

V pripravi so tudi že naslednji vavčerji z
različnimi vsebinami (vavčerji za prototipi-
ranje, vavčerji za prenos lastništva, vavčerji
za krožno/zeleno gospodarstvo).

Podjetja lahko preko vavčerjev hitro in
enostavno pridobijo nepovratna sredstva
v višini 60 % upravičenih stroškov za ra-
zlične vsebine oz. od minimalno 500
EUR do največ 9.999 EUR za posamezen
vavčer. Skupna višina vavčerjev, ki jih
lahko podjetje koristi, znaša največ 30.000
EUR na leto. 

Vavčerji so za podjetja na voljo skozi vso
leto za upravičene stroške nastale od 1. 1.
2019 dalje v prihodnjih petih letih. 

SPS bo javne pozive za vavčerje z razli-
čnimi vsebinami objavljal postopoma v
Uradnem listu in na svoji spletni strani
(www.podjetniskisklad.si) in preko e-novic. 
Postopek pridobitve vavčerjev:

Brezplačna pomoč pri pripravi vloge je
na voljo na Slovenskih poslovnih točkah
(SPOT) Svetovanje, ki so na voljo v vseh
statističnih regijah. 

SPOT Svetovanje Podravje se nahaja v
prostorih Mariborske razvojne agencije na
Pobreški cesti 20 v Mariboru. Kontaktni
podatki: 02 333 13 85,
spot.podravje@mra.si.

Če imate vprašanja glede vavčerjev, jih
lahko naslovite na elektronski naslov
vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovori in
vprašanja so objavljeni na spletni strani SPS.

Vabilo na mednarodno konferenco in oglede dobrih praks 
„Future of Building 2019“, Dunaj, Avstrija
4. junij 2019

Spodbude malih vrednosti preko vavčerjev
 Zapisala | Janja Vindiš Božičko, SPOT Svetovanje Podravje

 Postopek pridobitve vavčerjev

Št. 3–4 2019

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
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Dolgoročna materialna varnost je v dru-
žinskih podjetjih med najpomemb-

nejšimi interesi poslovanja. Zato je ključen
uspešen prenos družinskega podjetja na na-
slednjo generacijo. 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. 

Družinska ustava predstavlja dogovor
družinskih članov o načinih urejanja odno-
sov med njimi in družinskim podjetjem.
Njen namen je usmerjati bodoče genera-
cije, da bodo sposobne vstopati v odnos s
podjetjem na način, da bo to temu v korist
oziroma mu vsaj ne bo škodovalo. V resnici
omogoča negovati tisto, na čemer je dru-
žinsko podjetje zraslo in iz česar je črpalo
vire za svoj razvoj, torej podporo in preda-
nost družine.

Dejavniki, ki lahko pomembno 
prispevajo k uspešnemu prenosu
družinskega podjetja
• pravočasno in skrbno načrtovanje in pri-
prava prenosa nasledstva ter priprava dol-
goročnih strateških načrtov in družinske
ustave,
• spodbujanje prenosa podjetniških spos-
obnosti iz ustanovitelja na naslednike,

• bogat socialni kapital ustanovitelja, ki ga
je oblikoval in razvijal vrsto let, družinska
kultura, prenos ustanoviteljevega prikritega
znanja in prenos znanja iz okolja na nasled-
nike,
• spodbujanje inovativnosti v družinskem
podjetju in drugi.

V sklopu projekta Spot Svetovanje Po-
dravje smo v februarju 2019 organizirali
interaktivno delavnico, kjer so imeli sluša-
telji možnost spregovoriti z Nino Scortega-
gna Kavčnik, ki je na OZS v Ljubljani stro-

kovnjakinja na področju družinskega pre-
nosa lastništva podjetja. 

Delavnica »Pravočasna priprava na pre-
nos družinskega podjetja in Družinska
ustava«

Vljudno vabljeni, da se nam pridru-
žite na prihajajočih dogodkih, ki jih or-
ganiziramo v okviru SPOT svetovanja
Podravje!
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Čeprav nekateri nepremišljeno trdijo,
da lahko vljudnostna pravila in knjige

o lepem vedenju kot staro kramo zmečemo
v smeti, praksa vsak dan na vseh področjih
našega življenja dokazuje, da potrebujemo
določena pravila vedenja, pravila v komu-
nikaciji s partnerjem, otroki, s kolegi, na
delovnem mestu in s poslovnimi partnerji
ter strankami. Potrebujemo pravila komu-
nikacije z drugimi ljudmi. Ta zunanja po-
doba našega vedenja pa nam včasih pov-
zroča težave. 

Pravila lepega vedenja so obstajala in
bodo tudi v prihodnje, seveda pa so odraz
določenega časa, razmerij moči ter oblasti
in socialne strukture. Sodobna pravila so
izoblikovana v tej smeri, da nam pomagajo
pri povezovanju, da krepijo medsebojno ra-
zumevanje, strpnost, obzirnost do drugih
in drugačnosti, spodbujajo nas k pripravlje-
nosti, da pomagamo drug drugemu, vedno
manj nas utesnjujejo, upoštevajo tudi ge-
neracijske razlike, so sprejemljiva, hkrati pa
niso dogmatična. To pa je že cel niz ele-

mentov, ki nam omogočajo prijetno poču-
tje v vsakodnevnih situacijah. Prav je, da
jih dobro poznamo, saj nam omogočajo,
da se bolj samozavestno in odločno znaj-
demo v različnih poslovnih situacijah, to
pa lahko pripomore k še boljšemu poslov-
nemu uspehu in še večji odličnosti in se-
veda prijetnejšemu sobivanju.

V sklopu projekta Spot Svetovanje Po-
dravje smo v marcu 2019 na sedežu zbor-
nice organizirali celodnevno usposabljanje
na temo Kultura vedenja in poslovni pro-

Kultura vedenja in poslovni protokol
 Zapisala | Urška Rafolt, SPOT Svetovanje Podravje 

Uspešen prenos družinskega podjetja 
na naslednjo generacijo
 Zapisala | Urška Rafolt, SPOT Svetovanje Podravje



tokol z Bojano Košnik Čuk, strokovnjaki-
njo za kulturo vedenja.

V naslednjih treh številkah Našega Poro-
čevalca bomo pod drobnogled vzeli tri
teme s področja Kulture vedenja in poslov-
nega protokola: Že spet zvoni, Poslovne vi-
zitke (avgust 2019) in Poslovno obdarova-
nje (oktober 2019).

Že spet zvoni?
Nobeno drugo sodobno komunikacijsko

sredstvo ne sproža tako raznovrstnih reakcij
kot prav zvonjenje telefona. Telefon je ne-
nadomestljiva in zelo koristna naprava, ki
ji po uporabnosti ni para, zagotovo pa
predstavlja neviden obraz vsakega podjetja,
posameznika, ki odkriva njegove značajske
poteze.

Medtem ko pisana beseda pusti sledi,
nam telefoniranje pusti le spomin v smislu
ali smo bili pri doseganju ciljev uspešni ali
ne. Mnogi pogovori se končajo z grenkim
priokusom, so nezadovoljivi in pri enem ali
drugem udeležencu pustijo občutek nela-
godja, jeze ali slabe volje. Razlog za vse to
pogosto ni vsebina pogovora, temveč način
njegovega poteka, saj so večkrat nevljudna
naša podzavestna dejanja in ne gre vedno
le za očitnejše napake. Danes, ko imamo
neomejene možnosti za komuniciranje po
telefonu in ko sodobna telefonija lajša po-
slovanje, moramo še bolj upoštevati neka-
tera splošna vljudnostna pravila. 

Dober telefonski glas, je tisti glas,
ki je topel, prijateljski, posloven
in zanesljiv.

Velikokrat se ne zavedamo, da se iz slu-
šalke na drugi strani sliši vsak odtenek na-
šega (ne)razpoloženja in marsikateri odmev
naših skritih misli. Kot naša govorica telesa,
tudi naš glas oddaja različna nezavedna
sporočila, ki jih vsako izurjeno uho z malo
daljšim delovnim stažem zlahka prepozna.
Če se začnemo pogovarjati in takoj po-
vemo, da nimamo veliko časa, še preden
smo prisluhnili sogovorniku, smo tako sre-
čanje že na začetku obsodili na propad. Ve-
liko napako delajo vsi tisti, ki pretirano po-
udarjajo, kako hudo so zasedeni in zapo-
sleni, kakor da so edini, ki nimajo časa.
Bolje je, da smo pozorni poslušalci, če pa
je sogovornik le predolg, mu vljudno se-
žemo v besedo in se opravičimo, ker mo-
ramo končati pogovor. Po telefonu nikoli
ne govorimo preglasno in tudi ni najboljše,
da vsi naokrog poslušajo naš poslovni ali
celo zasebni razgovor. Vzgojen človek ni-
koli ne bo vstopal v sobo, v kateri nekdo
telefonira, razen če mu ni vstopa dovolila
tajnica ali ga je govoreči s kretnjo roke sam

povabil v prostor tudi, če gre (še zlasti) za
osebo, ki je v nadrejenem položaju. 

Prvo in večno pravilo pa je še vedno,
vedno se predstavimo, bodisi da kličemo,
bodisi, da so klicali nas.

Kadar komu telefoniramo prvič, dodajmo
svojemu imenu tudi ime podjetja. Kadar
kličemo prek telefonske centrale, se telefo-
nistu ni potrebno predstaviti (vendar bon-
ton tega izrecno ne prepoveduje). Seveda pa
se moramo telefonistu predstaviti, če mu
pustimo kakšno sporočilo ali v primeru, da
smo pozabili ime in funkcijo osebe, ki smo
jo želeli in mu razložiti v čem je težava.
Vedno bodimo potrpežljivi, tudi če moramo
stvar razložiti večkrat in različnim ljudem in
se vsakič posebej predstaviti.

Ostanimo vljudni tudi takrat, ko koga
večkrat zapored zaman kličemo. Tudi, če
smo »spet« dobili tajnico ali koga njegovih
sodelavcev, nikakor ne bodimo zajedljivi ali
nesramni. Veliko lepše bo, če bomo ostali
vljudni. Če je kdo preveč radoveden in
vztraja, da kar njemu povemo naš problem,
ne bo prav nič nevljudno, če bomo njegovo
radovednost odpravili z vljudnostno frazo:
»Gre za poslovno zadevo, pri kateri mi žal
ne morete pomagati. Hvaležen vam bom,
če mu boste povedali, da sem ga klical.«

Suroveža in tistega, ki morebiti
celo žali, ki noče spremeniti svo-
jega tona, lahko mirno preki-
nemo in odložimo slušalko. Po
telefonu se ne smemo pogovar-
jati s polnimi usti, srkati kave,
kaditi, vleči pipe, smrkati, mla-
skati, tipkati na računalniško tip-
kovnico in podobno.

Nikoli si ne smemo privoščiti, da bi ljudi
domov klicali zaradi poslovnih zadev, razen
če nismo dogovorjeni ali če je res nujno.
Seveda se moramo vedno predstaviti, zlasti,

če se javi kdo od domačih. Mobilni telefoni
lahko marsikdaj rešijo stvar, vendar se pra-
vila, ki veljajo za stacionarne telefone prav
nič ne spremenijo. Zavedati se moramo, da
imajo ljudje tudi zasebna življenja.

Če pokličemo napačno številko, ne spra-
šujmo, katero številko smo dobili in kdo je
pri telefonu, ampak se na kratko opravičimo. 

Telefonski pogovori naj bodo kratki in
jedrnati. Kot na vse poslovne dogodke, se
je tudi na poslovni pogovor z našimi part-
nerji treba pripraviti, še preden pričnemo s
klicem.

Priprava naj bi vsebovala naslednje ele-
mente:
• Ali smo si popolnoma na jasnem, o čem
se želimo pozanimati in ali se bomo lahko
izražali jasno in enostavno?
• Ali imamo pri roki vse informacije, ki jih
utegnemo potrebovati za zadovoljiv pogo-
vor o tej vsebini?
• Ali smo za klic izbrali primeren čas (za
mnoge se ve kdaj so najbolj zaposleni, ča-
sovne razlike…)?
• Ali moramo zadevo resnično rešiti ta hip
po telefonu ali bi bila učinkovitejša kakšna
druga metoda?

Vse to je pomembno, kadar je klic po-
memben ali nujen za klicatelja. V nekaterih
okoliščinah pa je klic pomembnejši za kli-
canega, v takih primerih mora klicatelj dati
prednost interesom klicanega pred svojimi.
To je lep primer vljudnostnih dolžnosti, ki
jih poslovneži dolgujejo drug drugemu.
Dobra priprava pomeni tudi, da mora biti
pogovor kar se da učinkovit, zlasti pa ne
smemo tratiti časa klicanega. S tem, ko
koga kličemo, prevzamemo tudi pobudo za
vodenje pogovora. Nevljudno je, če kar
nekaj časa ovinkarimo in šele nato pre-
idemo k bistvu vsebine.

Telefonski razgovori naj bi bili dialogi,
zato mora klicatelj klicanemu vedno dati
dovolj priložnosti, da komentira izjavo ali

5Št. 3–4 2019

IZ OOZ MARIBOR / SPOT



NAŠPOROČEVALEC

IZ OOZ MARIBOR / SPOT
se nanjo odzove. Telefonski razgovor obi-
čajno konča klicani, saj je bil on tisti, ki je
bolj zmoten pri delu, čeprav ga lahko
konča tudi klicatelj. Glede tega mora biti
zelo diplomatski, kajti zelo pomembno je,
da se pogovor konča v prijateljskem tonu.

Če je iz kakršnega koli razloga telefonski
pogovor prekinjen, je vljudno, da klicatelj
ponovno pokliče.

Če klicani prekine pogovor, ker mora
morebiti sprejeti drug klic (predsednik
uprave, direktor,…) mora on ponovno po-
klicati. Če tega ne stori najkasneje v 15 mi-
nutah, mora njegova tajnica poklicati
prvotnega klicatelja in mu razložiti zadevo
in se vsekakor opravičiti. Klicani sogovor-
nika brez razlage ne sme pustiti čakati za
več kot nekaj sekund.

Tisti, ki kličemo ne smemo biti preveč
domači s sogovorniki, ki jih še nismo nikoli
srečali. Prav je, da ob prvem klicu sogovor-
nike naslavljamo s priimkom, saj jih raba
imen in šaljiv ali neposloven ton lahko
užali. Nikoli ne pozabimo na besedice
hvala in prosim, kajti nihče od nas ni tako
pomemben in zaposlen, da bi na to lahko
pozabil.

Osnovna navodila za pravilno 
klicanje in pravilno sprejemanje
telefonskega klica:

Kadar kličete vi:
Zasebno: 
• pozdravite
• se predstavite
• poveste, zakaj kličete
Službeno:
• pozdravite
• navedite ime svojega podjetja, oddelka
• se predstavite
• poveste, zakaj kličete

Kadar vas nekdo kliče:
Zasebno:
• zadostuje, da se oglasite z besedami:

»halo«, »dober dan«, »prosim«…
• ni nujno, da se predstavite
Službeno:
• pozdravite
• poveste ime svojega podjetja
• se predstavite

Zaporedje lahko tudi spremenite, pravilo
ni strogo v tem smislu, da bi ne smeli prvo
povedati ime podjetja in nato prijazno po-
zdraviti. Nikoli ne kličemo med 22.00 zve-
čer in 8.00 zjutraj. Ne kličemo tudi v času

kosila približno med 13.00 in 14.30. Ven-
dar različne dežele prinašajo svoje poseb-
nosti, ki jih moramo upoštevati, ne smemo
pozabiti na časovne razlike.

Tudi v času večernih informativnih oddaj
ne posegamo po telefonu, razen, če gre za
zelo nujne zadeve. Zasebni telefonski razgo-
vori lahko potekajo tudi po 22.00.

Mobilni telefoni
Prednosti mobilnih telefonov ni potre-

bno posebno poudarjati, vendar si z nepra-
vilno uporabo kaj hitro prislužimo slabe
kritike. Kdor uporablja svoj prenosni tele-
fon na nepravih mestih, je lahko videti
nadut, kot nekdo, ki mora biti za vsako
ceno vedno in povsod dosegljiv in s tem
namerno kaže svojo pomembnost. Zato je
prav, da uporabo omejimo na poslovno
okolje, seveda pa ga ne uporabljamo na se-
stankih tako internega značaja ali ko
imamo v gosteh tuje poslovne partnerje.
Mobilnih telefonov v času sestankov ali ra-
zgovorov nimamo na mizah.

Prenosne telefone uporabljamo diskretno,
ne preglasno, pogovori pa naj ne bodo pre-
dolgi, bolje da so kratki in jedrnati. 

Besedilo je bilo povzeto po predavanju 
ga. Bojane Košnik Čuk.

Na OOZ Maribor sledimo aktualnim temam, katere preda-
jamo poslušalcem, kot sta bili delavnici na temo Uredbe o

ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Računovodski in
davčni obračun z novostmi.

Mag. Katarina Železnik Logar nam je predstavila obveznosti
vezane na spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in od-
padno embalažo. Pomembna je opredelitev, kaj embalaža sploh
je, in sicer so to vsi izdelki iz katerega koli materiala, namenjeni
temu, da blago ne glede na to, ali gre za surovine ali izdelke, ob-
dajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, rokovanja

z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do
končnega uporabnika. Prav tako je pomembna opredelitev, kje
se daje embalaža v promet prvič, če je to v Republiki Sloveniji ali
je blago pridobljeno iz tujine.

Predavateljica Jasmina Malnar Molek je vsem zainteresiranim
predstavila Računovodski in davčni obračun z novostmi. Govo-
rili smo o pravilih vrednotenja postavk, obveznosti po ZGD-1,
poročanje AJPES-u, priprava letnega poročila, spremembe SRS
15, davčni obračun, spremembe zakonodaje – ZDDV-1 in
ZDDPO-2.

Predstavitev aktualnih tem na OOZ Maribor

 Delavnica: Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.  Delavnica: Računovodski in davčni obračun z novostmi.
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Na informativnih dnevih na srednjih
poklicnih šolah v Mariboru je 15. in

16. februarja sodelovala tudi OOZ Mari-
bor. Predstavniki zbornice in njenih sekcij
so se učencem in staršem predstavili na in-
formativnih dneh na Tehničnem šolskem
centru Maribor, na Srednji šoli za obliko-
vanje Maribor, na Srednji elektro-računal-

niški šoli Maribor, Srednji gostinski in tu-
ristični šoli Maribor ter na Srednji lesarski
šoli Maribor. Na informativnem dnevu v
Tehničnem šolskem centru Maribor so se
predstavile kar tri sekcije OOZ Maribor:
Sekcija kovinarjev, Sekcija avtoserviserjev
in Sekcija instalaterjev energetikov. Dija-
kom in njihovim staršem je na uvodni

predstavitvi šole, ki so jo pripravili njeni di-
jaki, spregovoril tudi Marko Gorjak, pod-
predsednik OOZ Maribor in predsednik
Sekcije kovinarjev pri OOZ Maribor. Iz-
postavil je pomanjkanje tehničnega kadra
in perspektivnost poklicev tehnično tehno-
loških smeri, po katerih je na trgu delovne
sile povpraševanje največje. 

OOZ Maribor na informativnih dnevih 2019
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

Uvodoma je člane zbornice pozdravil
Aleš Pulko, predsednik OOZ Mari-

bor. Za delovno predsedstvo so bili sogla-
sno potrjeni Dejan Rojko za predsednika,
Janja Viher in Mojca L. Pehant za članici.
Po potrditvi zapisnika s prejšnje seje Skup-
ščine je predsednik Aleš Pulko  predstavil
finančno poročilo poslovanja OOZ Mari-
bor za leto 2018. Povedal je, da kljub zao-

2. redna seja Skupščine mariborske zbornice 
 Avtor | Leonida Polajnar, Foto | Leonida Polajnar

Člani skupščine OOZ Maribor so na 2. redni seji, ki
je bila 27. marca v izobraževalni dvorani Doma
obrtnikov v Mariboru, sprejeli finančno poročilo o
poslovanju OOZ Maribor v letu 2018, finančni plan
za leto 2019, poročilo o delu OOZ Maribor za leto
2018 in predlog programa dela za leto 2019. 



strenim pogojem poslovanja, naložbe na
zbornici ne izgubljajo vrednosti in beležijo
konstanten prirast. Nekoliko manjši so pri-
hodki od članarine, saj je kar nekaj poslov-
nih subjektov zaradi gospodarske krize za-
prlo poslovalnice, se pa zbornica ponaša s
konstantnim porastom števila novih čla-
nov. V tem obdobju so v članske vrste pri-
dobili okoli 70 novih članov. Vse ostale po-
stavke v finančnem poročilu o poslovanju
za leto 2018 so v mejah planiranega, kon-
stantni so prihodki iz najemnin, saj so v
najem oddani vsi v ta namen razpoložljivi
prostori v Domu Obrtnikov. Prav tako je
mariborska zbornica zelo uspešna pri pri-
dobivanju in delu na projektih, kar pred-
stavlja konstanten priliv evropskih sredstev
za zbornico.

Člani skupščine so potrdili finančno po-
ročilo za lansko leto  in finančni plan za
leto 2019. Poročilo o delu OOZ Maribor
in program dela za leto 2019 je predstavila
direktorica OOZ Maribor, Leonida Polaj-

nar. Izpostavila je pomembnejše dogodke
iz leta 2018, med njimi udeležbo zbornice
na večjih dogodkih na področju interna-
cionalizacije, sodelovanje pri gospodarskih
delegacijah, poslovnih forumih, na sejmih.
Zbornica pa je bila aktivna tudi na po-
dročju  humanitarne pomoči. Organizira-
nih je bilo nekaj družabnih prireditev, špor-
tnih ter izobraževalnih dogodkov. Uspešna
je bila tudi pri poslovnem sodelovanju z
drugimi inštitucijami, še zlasti dobro je po-
vezovanje z lokalno skupnostjo. V okviru
OOZ Maribor deluje trenutno 16 sekcij,
združevanje sekcij je nujno zaradi večje pre-
glednosti in učinkovitosti njihovega dela.
Med posebnimi dogodki v letu 2019 bo so-
delovanje zbornice na največjem sloven-
skem sejmu MOS v Celju 70 letnice, pa re-
gijska podjetniška tribuna, ki jo prireja
OOZ Maribor v sodelovanju z OZS in do-
godek pod pokroviteljstvom Mestne ob-
čine Maribor: Karierni sejem. Zelo po-
membna bosta dogodka v okviru SPOT

Svetovanje Podravje na področju promocije
poklicev in podjetništva na dveh Osnovnih
šolah v regiji, na katerih bodo imeli ključno
vlogo prav obrtniki in podjetniki. Sicer pa
je največ poudarka v planu dela zbornice
za letos na področju izobraževanja, inter-
nacionalizacije, prenosa lastništva podjetij,
svetovanja za mentorje pri izvajanju prak-
tičnega usposabljanja z delom, svetovanjem
na področju vpisa v imenik vodij del in pri-
dobitvi vavčerjev  ter pomoč podjetjem pri
čezmejnem opravljanju storitev, predvsem
v Avstriji in Nemčiji.

Ob zaključku je sledila razprava  o po-
budi  glede sanacijske obnove stavbe, v ka-
teri ima mariborska zbornica svoj sedež že
več kot 27 let. Poslanci so se seznanili s pro-
jektnim predlogom, ki ga je predstavil
predsednik Aleš Pulko. Za sanacijsko ob-
novo stavbe bo zbornica kandidirala na ra-
zličnih razpisih na nacionalnem in evrop-
skem nivoju. O nadaljnjih korakih bodo
poslanci seznanjeni na naslednjih sejah. 
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Komu je namenjeno
Izobraževalni seminar je namenjen vsem,

ki želijo dobiti plačilo takoj, namesto da na
svoj prisluženi denar čakajo po več kot 30
dni, včasih celo več mesecev. Dodatno je
namenjen tudi tistim, ki želijo dobiti do-
datne informacije o različnih tehnikah iz-
terjave neplačnikov in se izobraziti o raču-
novodskih posledicah prodaje / odpisa ter-
jatev. Vse to vam bodo strokovnjaki pod-
jetij Hiveterminal in Bisnode predstavili na
zanimiv način s primeri iz prakse, po želji
pa tudi na primerih podjetnikov in obrtni-
kov v publiki.

Kako bo potekalo izobraževanje

1. sklop: Kako do plačila takoj po iz-
stavljeni fakturi? (Hiveterminal)

Podjetja v Sloveniji čakajo na svoj prislu-
ženi denar tudi po več kot 30 dni, včasih
celo več mesecev.  Čakanje je za podjetja,
ki potrebujejo denar za plače, stroške ma-
terialov ali davke, mučen in neprijeten pro-
ces, saj poleg čakanja obstaja še bojazen, da
faktura ne bo plačana. A obstaja alterna-
tiva! Prodaja terjatev omogoča podjetjem,
da denar dobijo takoj po izstavitvi računa,

ob tem pa se znebijo tudi skrbi glede plačila
fakture, saj to tveganje pri prodaji prek Hi-
veterminala prevzamejo kupci terjatve. 

O čem bodo govorili strokovnjaki podje-
tja Hiveterminal?
• Kaj je prodaja terjatev in kako vam lahko

pomaga pri lažjem poslovanju? 
• Kako s prodajo terjatev hitro do svežega

kapitala?
• Primer iz prakse: v 4-ih minutah od ra-

čuna do denarja!

2. sklop: Popravki terjatev - vpliv 
na poslovni izid (ZEUS davki in 
računovodstvo)

Gostja na izobraževanju bo Alenka Bro-
zovič, samostojna računovodja in vodja sku-
pine v ZEUS davki in računovodstvo d.o.o.

Alenka Brozovič je predavateljica s 15 le-
tnimi izkušnjami na področju davkov in
računovodstva, samostojna računovodkinja
kot tudi predavateljica in mentorica start-
upom v programih: Poslovni angeli – Bo-
otcamp, Zavod mreža podjetništva, Spirit,
Zavod za zaposlovanje, ZEUS program
mentorstva.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor vas v sodelovanju s podjetjema Hiveterminal in Bisnode vabi na izobraževanje

“Kako do denarja: od faktoringa do izterjave”,
na katerem vam bodo predstavili
OOZ Maribor | 16. april 2019 |14:00 - 16:30
• Kako do plačila takoj po izstavljeni fakturi?
• Kako popravki terjatev vplivajo na poslovni izid?
• Kako izterjati dolžnike in katere so pasti poslovanja s tujino?
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3. SKLOP: Na kaj vse morate misliti v
postopku izterjave dolžnikov in zakaj
je učinkoviteje, da poslovanje po-
slovnih partnerjev redno preverjate? 
Katere pasti vas čakajo pri poslova-
nju s tujino in kako se jim lahko že
vnaprej izognete? (Bisnode)

Klementina Zupančič Maver bo na do-
godku predavala o predsodnih in sodnih
postopkih izterjave in se na praktičnih pri-
merih iz svoje dolgoletne prakse delovanja
z neplačniki dotaknila tudi te velikokrat
spregledane problematike uspešnega poslo-
vanja vsakega podjetja. Skupaj boste tako
poskušali razbiti mite o terjatvah in obenem
preverili osnove o pomembnosti preverjanja
poslovnih partnerjev in dobaviteljev.

Kaj boste izvedeli na 
predavanju Bisnode?

O storitvah, ki jih omogočajo v podjetju
Solvis, hčerinskem podjetju Bisnode d.o.o.,

največjem ponudniku pametnih podatkov
in analitike v Evropi;

Vse o predsodnih in sodnih postopkih
izterjave dolžnikov;

Pomen pomembnosti rednega preverja-
nja poslovnih partnerjev, kupcev in doba-
viteljev;

Katerim pastem se lahko izognete še pred
vstopom na tuji trg in na kaj morate biti
pozorni, da bodo plačani tudi vaši računi
poslovnih partnerjev iz tujine.

Kje in kdaj
Predavanje so bo odvijalo dne 16. 4.

2019 ob 14. uri v izobraževalni dvorani
OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 Ma-
ribor. Predavanje bo potekalo med 14.00
in 16.30 uro!

Cena: Predavanje je za člane OZS in nji-
hove zaposlene, poslovne partnerje podjetja
Hiveterminal, podjetja Bisnode in Zeus
davki in računovodstvo brezplačno.

Za vse ostale udeležence je cena 180,00
Euro. 50 % za prijave prejete do 9. 4.
2019. 

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: se-
minar Kako do denarja.

Udeležba vašega podjetja je možna le ob
pravočasni prijavi na spletni strani OZS
dogodki: www.ozs.si/Dogodki, najkasneje
do vključno petka, 12.aprila 2019.

Z oddajo prijave dovoljujete vpis v se-
znam udeležencev in soglašate, da lahko
OZS posreduje vaše osebne podatke Hive-
terminalu in Bisnode kot soorganizator-
jema dogodka. Hiveterminal in Bisnode
bosta obdelavala osebne podatke v skladu
z Izjavo o varovanju zasebnosti.    

Dodatne informacije 
info@ooz-maribor.si ali 
tel: 02 330 3 505.

Ni ključno, da naslednik zgolj prev-
zame podjetje, ampak to, da uspešno

nasledi svoje predhodnike. Naj bodo na-
sledniki vsaj tako uspešni, kot so bili nji-
hovi starši.

Predstavili bomo 7 stebrov za uspešen in
dolgoročno učinkovit prenos podjetja.

Pomagamo naslednikom, da razvijejo
svoj polni potencial in s tem razcvet dru-
žinskega posla.

Izvedeli boste, kdaj in na kakšen način
najučinkoviteje izvesti prenos ter kako do-
seči pošteno delitev za vse naslednike.

Naredili bomo vsebinski in časovni načrt
prenosa ter personaliziran osnutek pravične
delitve premoženja, ki zajema želje in voljo
vseh družinskih članov.

Delavnico vodi Uroš Kavs, ustanovitelj
Inštituta MoST, kjer imajo za seboj že več
kot 150 uspešno rešenih primerov preno-
sov družinskih podjetij na naslednike.

Cena: Polna cena 5 urne delavnice je
490 € oz. 597,80 € z DDV na podjetje in
zajema tudi pogostitev za vse udele-
žence.  Za člane zbornice je cena 390 € oz.
475,80 z DDV na posamezno firmo, ne
glede na število udeležencev družinskih čla-
nov. Priporočljivo je, da pridejo vsi dru-
žinski člani, da se bo lahko delalo na po-
samičnem primeru in se vse tudi dogo-
vorilo, saj je namen tega, da bo vsaka
zgodba dolgoročno uspešna.

Prijava: Udeležba vašega podjetja je
možna le ob pravočasni prijavi preko spo-

daj navedene spletne prijavnice najkasneje
do vključno petka, 17. maja 2019. Pri-
jave sprejemamo do zasedbe prostih mest.
V primeru prenizkega števila prijav si pri-
držujemo pravico do odpovedi seminarja.

Pisna odjava poslana na info@ooz-mari-
bor.si  je možna do ponedeljka, 20. maja
2019. V primeru da svojega sodelovanja
(pisno / preko e-pošte) ne odpoveste v do-
govorjenem roku, vam OOZ Maribor za-
računa 20% kotizacije (administrativni
stroški ipd.). Odjave na dan izobraževanja
ne upoštevamo. Brez odjave kotizacijo za-
računamo 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: semi-
nar Uspešen prevzem družinskega podjetja.

Dodatne informacije: 
Marjana Savić Krajnc: 
marjana.savic-krajnc@ozs.si,
tel. št.: 041 666 642.
Vljudno vabljeni!

Delavnica 
“Uspešen prevzem družinskega podjetja”
Hotel Mercure Maribor City Center | 29. maj 2019 |10:00 - 15:00

Naj prenos podjetja na mlade ne bo nočna mora, ampak investicija v dolgoročno uspešnost družinskega posla.
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Glasovanje za naj frizerja med 5. in 22.
marcem je potekalo preko klicev v

eter Radia Maribor, z nominacijo na Face-
book strani radia, preko sms sporočil na
radio in preko elektronske pošte na e-na-
slov Radia Maribor. 

Po prvem krogu glasovanja so bili 12.
marca znani štirje finalisti, za katere je bilo
zbranih največ glasov. To so Nejc Radolič iz
Frizerskega salona Nejc Hairspa iz Šentjurja,
Darja Tavželj iz mariborskega frizerskega
salona Stela, Smiljan Škarica iz Frizerstva
Škarica iz Maribora in Peter Jurše iz Frizer-
skega salona Petra iz Bresternice. Finaliste je
obiskala tudi tričlanska komisija v sestavi:
Nada Balan, frizerska ikona Maribora,

Petra Arnejčič Munda, profesorica na Sred-
nji šoli za oblikovanje Maribor in Marjana
Savić Krajnc, sekretarka Sekcije za frizerje
in kozmetike pri OOZ Maribor, ki je oce-
nila njihovo delo v praksi. Njihova ocena ni
vplivala na sam izbor naj frizerja. O tem so
tudi tokrat odločali poslušalci preko vseh
prej navedenih kanalov Radia Maribor.

Radio Maribor je zbiranje glasov za naj
frizerja popestril z nizom prispevkov v ju-
tranjem radijskem programu. Ob predsta-
vitvi in otvoritvi in med akcijo so poslušalce
pozivali, naj glasujejo za svojega naj frizerja,
saj imamo večinoma vsi svojega najljubšega
frizerja, ki nam običajno pomeni nekaj več,
kot le, da poskrbi za naše lase in pričesko.

Vljudno vas vabimo, da si rezervirajte čas v petek, 10. maja
2019 ob 11. uri v Portorožu  (Hotel Slovenija), kjer bodo

predstavljene ZAHTEVE SLOVENSKE OBRTI IN PODJE-
TNIŠTVA 2019.

Med udeleženci bodo poleg predstavnikov OZS tudi ministri,
državni sekretarji, poslanci, državni svetniki, predstavniki domačih
in tujih partnerskih organizacij ter obrtniki in podjetniki.

Po zaključenem Forumu in pogostitvi bo sledil pogovor z zna-
nim slovenskim podjetnikom oz. podjetnico.

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da vašo udeležbo sporočite
na tel.: 01 58 30 501, na e-naslov:
urad.predsednika@ozs.si ali se prijavite preko spletne strani.

Udeležba za člane OZS je brezplačna!

Veselimo se, da boste z nami tudi vi!
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Kratka informacija glede embalaže
Frizerjem ni potrebno tehtanje pla-
stenk od šamponov in lakov za lase,
če so izdelki kupljeni pri slovenskih
dobaviteljih. 

To je tudi oseba, ki ji marsikaj povemo in
zaupamo njeni strokovni usposobljenosti in
presoji glede našega videza. V oddaji so go-
stili ravnateljico Srednje šole za oblikovanje
Nadjo Popovič Jager in dijake programa fri-
zer, bivše dijake, ki so s poslušalci delili
svojo zgodbo o uspehu ter predstavili ko-
misijo in njene obiske pri nominirancih.

Št. 3–4 2019

OZS / SEKCIJE / DOGODKI

Posredujemo vam pojasnilo na spodaj
navedenih konkretnih primerih – kdaj je
to potrebno pri frizerjih:

Frizerka oziroma kozmetičarka kupi šam-
pone ali kreme za delo v salonu v EU ali
uvozi iz tretjih držav (velja tudi preko
spleta). Frizerka se mora v 30 dneh vpisati
v ARSO, embalažo je dolžna stehtati po
vrstah embalaže (karton, plastika,…), vo-
diti evidenco za leto 2018 in v letu 2019
poročati. V primeru, da šampone/kreme
kupuje pri dobavitelju v Sloveniji  nima
obveznosti.

Frizerka kupi sušilec las v Italiji za upo-
rabo v svojem salonu, saj je pridobitelj em-
baliranega blaga. Frizerka se mora v 30
dneh vpisati v  ARSO, embalažo je dolžna
stehtati po vrstah embalaže (karton, pla-
stika,…) in v letu 2019 poročati. V pri-
meru, da je sušilec las kupljen v Sloveniji
frizerka nima obveznosti.

Vir: Vlasta Markoja, 
sekretarka Sekcije za gostinstvo 

in turizem pri OZS

17. Forum obrti in podjetništva
Hotel Slovenija, Portorož| 10. maj 2019|11:00 

»Naj frizer Štajerske 2019« je Nejc Radolič iz Šentjurja
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

Sekcija frizerjev in kozmetikov Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor in Radio Maribor sta
marca s ciljem promocije in popularizacije obrti in poklica frizer skupaj organizirala akcijo, v kateri so
poslušalci izbirali »Naj frizerja Štajerske 2019«. Med štirimi finalisti, ki so jih izbrali v prvem krogu
glasovanja, so poslušalci v drugem krogu največ glasov namenili Nejcu Radoliču iz šentjurskega
frizerskega studia Nejc Hairspa. Med štiri finaliste se je v drugi krog uvrstil tudi član OOZ Maribor,
znani mariborski frizer Smiljan Škarica.

 Finalisti akcije Naj frizer Štajerske 2019: Smiljan Škarica,
Nejc Radolič - Naj frizer Štajerske 2019, Darja Tavželj in
Peter Jurše
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Dne 12. 3. 2019 so se na svoji drugi
seji v letu 2019 sešli člani IO Sekcije
frizerjev in kozmetikov OOZ Mari-
bor. Seja je bila v Gostilni »KARLA«,
Bračič Ivanka s.p. v Račah.

Aktivnosti Sekcije frizerjev in kozmetikov OOZ Maribor



Skratka, na Radiu Maribor so poslušalci
med akcijo Naj frizer Štajerske in pozivi h
glasovanju izvedeli tudi veliko o tem, kako
se današnje frizerstvo razlikuje od nekda-
njega, o aktualnih trendih v frizerstvu, kako
skrbeti za nego las, spoznali so nekatere
uspešne štajerske frizerje in njihove zgodbe,

predstavili pa so jim tudi frizerski poklic in
kakšno je med mladimi zanimanje zanj. 

Na zaključku akcije in razglasitvi zmago-
valca, ki je bilo v prostorih OOZ Maribor
22. marca, je Nejc Radolič prejel laskavi
naziv in priznanje iz stekla z vgraviranim
napisom Naj frizer Štajerske 2019, ki ga je

izdelalo Steklarstvo Mihelič, Sašo Damiš
s.p., vsi štirje finalisti pa tudi lepa praktična
darila sponzorjev (podjetje Fital d.o.o.,
Kaaral Slovenia, Steklarstvo Mihelič, Sašo
Damiš s.p.). Nejc Radolič, zmagovalec ak-
cije za Naj frizerja Štajerske kar ni mogel
verjeti v svojo zmago. Bil pa je vesel, da so
njegove stranke prepoznale njegovo stro-
kovnost, kakovost in korekten odnos do
njih. V prijetnem in sproščenem vzdušju
po uradnem delu razglasitve rezultatov so
finalisti s člani komisije v sproščenem kle-
petu izmenjali številne delovne izkušnje,
mnenja in ideje o prihodnjem sodelovanju. 

Akcija Radia Maribor in Sekcije frizerjev
in kozmetikov OOZ Maribor je bila od-
mevna in pestra. Čestitke zmagovalcu so na
spletnih straneh kar deževale. In kot je
eden od sledilcev akcije na Facebook strani
zapisal velja, da gredo vse čestitke zmago-
valcu, da pa je vsakomur najboljši njegov
frizer.

Dovoljenja za prodajo tobačnih in po-
vezanih izdelkov morajo biti na VID-
NEM MESTU v poslovnem prostoru

Večina članov je že prejela dovoljenja za
prodajo tobačnih in povezanih izdelkov.
Članom Sekcije za gostinstvo in turizem
pri OZS je bil poslali opomnik, da morajo
imeti original dovoljenje  v poslovnem pro-
storu VIDNO RAZSTAVLJENO (Skladno
s 34.členom Zakon o omejevanju uporabe
tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list
RS, št. 9/17 in 29/17). S strani ministrstva
za zdravje smo prejeli pojasnilo, da v pri-
meru uničenja ali izgube dovoljenja lahko
prodajalci na portalu e-Vem oddajo elek-
tronsko vlogo za pridobitev dvojnika dovo-
ljenja, ki jim ga ministrstvo izda brezplačno. 

V kolikor podjetje kadarkoli na novo
začne s prodajo tobačnih in povezanih iz-
delkov je Vlogo potrebno oddati le elek-
tronsko prek portala e-VEM (SPOT).
Vlogo najdete na povezavi http://
evem.gov.si/info/dovoljenja/dovoljenje/13
102/prikaziDovoljenje/. 

Ob tem je pomembno, da je velik dose-
žek Sekcije za gostinstvo in turizem skupaj
z MGRT, da dovoljenja stanejo v višini

upravne takse (18,10€) na prodajno mesto
za obdobje 5 let (in ne najmanj 200€ na
leto, kot je bilo prvotno predlagano).

Morebitna vprašanja glede pridobitve do-
voljenja in oddaje vloge lahko naslovite na 

• elektronski naslov:
dovoljenjatpi.mz@gov.si 

• telefonsko številko 01 478 6925 (MZ). 
• V primeru tehničnih težav se lahko

obrnejo na Enotni kontaktni center
državne uprave (MJU), telefon: 080
2002 (ponedeljek-petek: 8.00-22.00). 

Vir: Vlasta Markoja, sekretarka Sekcije za gostinstvo
in turizem pri OZS
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Aktivnosti Sekcije za gostinstvo in turizem OOZ Maribor

SEKCIJE / DOGODKI

 Strokovna komisija skupaj s finalisti in predstavnikom Radia Maribor

Vsi nastanitveni obrati so morali
kategorijo nastanitvenega obrata
uskladiti z določbami tega pravil-
nika do 1. aprila 2019, razen na-
stanitveni obrati, ki jim je katego-
rijo dodelil ocenjevalec nastanit-
venih obratov – le-tem velja kate-
gorija do izteka veljavnosti.

Dne 25. 3. 2019 so se na svoji
(5./19) seji koordinacije sešli člani
IO Sekcije Sekcijo za gostinstvo in
turizem OOZ Maribor in predstav-
niki Podravskih sekcij gostincev, ki
je bila na sedežu OOZ Maribor.

Po končani seji je Sekcija za gostin-
stvo in turizem pri OZS je bila v so-
delovanju s Sekcijo za gostinstvo in
turizem OOZ Maribor organizirana
delavnica na temo “Nov pravilnik 

o kategorizaciji nastanitvenih obra-
tov”. 
Po uvodnem pozdravu predsednika
Sekcije za gostinstvo in turizem pri
OZS, Blažu Cvaru je udeležencem na
delavnici bila predstavljena:  
Zakonodaja s področja gostinstva
in turizma – Nov Pravilnik o katego-
rizaciji nastanitvenih obratov s
strani mag. Suzane Zagorc (MGRT);
Interpretacija kriterijev Pravilnika o
kategorizaciji NO s strani mag. He-
lene Cvikl (VŠGT Maribor);
Predstavitev Elektronskega sistema
kategorizacije s strani Staša Zorzo
(TGZ; javno pooblastilo Elektronski
sistem kategorizacije NO).

 Blaž Cvar (predsednik Sekcije za gostinstvo in 
turizem pri OZS)

 Mag. Suzana Zagorc (MGRT)  Mag. Helena Cvikl (VŠGT Maribor)
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Prireditev je organiziral Mitja Špes iz
Factumeventa s soorganizatorji, med njimi
tudi OOZ Maribor. Udeležba je bila odli-
čna, saj so se stojnice ponudnikov šibile
pod čokolado in čilijem na nešteto načinov.
Neverjetna je bila ponudba jedi s čilijem in
čokolado, čokoladne pice, slaščičarske moj-
strovine, čili omake, čili posipi, domači siri
s čilijem, panceta s čilijem, čili vina, čili
piva, čokolada, polnjena z vinom. Pripra-
vljen je bil tudi bogat spremljevalni pro-
gram: poslikava obraza, delavnice o saditvi
in vzgoji čilija, kreativne delavnice Srednje
šole za oblikovanje Maribor, ki je pripravila
tudi modno revijo kreacij na temo čoko-
lade in čilija. Na festivalu so priredili tudi
tekmovanje v hitrostnem jedenju čokolade
in izbor najboljše čili omake. 

Na stojnici Sekcije za gostinstvo in turi-
zem OOZ Maribor so se skupaj predstavili
Agencija SIV d.o.o. s Kmetijo Čas d.o.o. in
Čebelarstvo Cesar, Marko Cesar s.p.. Prvi
dve z domačo panceto in kvalitetno čoko-
lado iz Lucifer Chocolate, podjetnik
Marko Cesar iz Čebelarstva Cesar pa z
medom s čilijem in medom s čokolado in
lešniki. Tudi letos so se predstavili Mojstri
okusov, blagovna znamka Gostilne Karla,
Ivanke Bračič s.p. iz Rač, kjer sta sinova,
Renato in Davor Bračič ustvarila uspešno
podjetniško zgodbo s pestrim izborom
mojstrskih čili omak, marmelad, mešanico
začimb. Doma sta ustvarila pravi rastlinjak,
v katerem gojita čilije, paprike, paradiž-
nike, skratka vse, iz česar je mogoče izdelati
slastne, za prste obliznit omake. Na lan-

skem izboru za najboljšo čili omako sta os-
vojila prvo mesto. Tekmovanja so se udele-
žili tudi letos, ker pa je bila konkurenca
premočna, niso uspeli ponoviti lanskega
uspeha, je povedal Davor Bračič. In, da je
navdušen nad obiskom na festivalu in pov-
praševanjem po njihovih čili omakah, ki jih
v svoji blagovni znamki Mojstri okusov pri-
pravljajo po posebnih recepturah in proda-
jajo v številnih specializiranih prodajalnah
po vsej Sloveniji in v tujini. Čilije in zelišča
gojijo sami, glede kakovosti sadja za mar-
melade, ki jih imajo tudi v ponudbi, pa
zaupajo domačim proizvajalcem. Povpraše-
vanje po njihovih čili omakah strmo na-
rašča, zato se bodo tudi drugo leto zago-
tovo udeležili festivala Čili in čokolada. 

Hiša Joannes Protner se je tudi predsta-
vila na tem festivalu. Njihova hiša sodi med
večje družinske kmetije, kjer se ukvarjajo

z vinogradništvom in turistično dejav-
nostjo. Boštjan Protner, ki vodi vinograd-
ništvo in skrbi za trženje vin je obiskoval-
cem festivala ponudil vino jantarno ru-
mene barve, bogato z vonjem po karameli
pod nazivom DOLCE NO.1 ter temno
čokolado polnjeno s tem vinom.

SEKCIJE / DOGODKI

Aktivnosti Sekcije 
gradbincev 
OOZ Maribor

Iz Maribora
Pekoče sladki festival
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

Maribor je 22. in 23. marca gostil Mednarodni festival čilija in čokolade 2#. Na Trgu Leona Štuklja se je
predstavilo preko 40 ponudnikov čili in čokoladnih kreacij iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Italije in Bosne
in Hercegovine. Na pekoče sladkem festivalu so sodelovali tudi člani Sekcije za gostinstvo in turizem
OOZ Maribor.

Dne 28. 3. 2019 so se na svoji
(4./19) seji sešli člani IO Sekcije
gradbincev OOZ Maribor, ki je bila
na sedežu OOZ Maribor.

Po končani seji so se nekateri člani
sekcije udeležili Izobraževanja izvajal-
cev suhomontažnih del za podjetja, ki
se ukvarjajo s suhomontažno gradnjo.
Izobraževanje sta organizirala GIZ
Suha gradnja in Odbor izvajalcev suho-
montažnih del pri OZS v sodelovanju s
Sekcijo gradbincev OOZ Maribor. Po
uvodnem pozdravu Janka Rozmana,
sekretarja sekcij pri OZS so izobraže-
vanje izvedli skupaj s predstavniki do-

baviteljev materialov in opreme, ki jih
uporabljajo suhomontažerji pri izvaja-
nju svoje dejavnosti in predstavniki
GIZ-a ter OZS (Mladen Dandić, pred-
sednik GIZ Suha gradnja, Aleš Gabro-
všek iz podjetja Knauf AMF d.o.o., Juraj
Perčič iz podjetja Fermacell GmbH).
Namenjeno je bilo nosilcem dejavnosti
kot tudi njihovim zaposlenim in celotni
strokovni javnosti. 

 Aleš Gabrovšek (Knauf AMF d. o. o.)  Juraj Perčič (Fermacell GmBH)  Mladen Dandić (GIZ Suha gradnja)
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Javni razpis o dodeljevanju pomoči za po-
speševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Starše v letu 2019

Občina Starše bo dodelila sredstva za naslednje namene:
1. Pomoč pri samozaposlovanju in odpiranju novih de-

lovnih mest.
2. Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva.
3. Spodbujanje materialnih in nematerialnih investicij.

Razpis za dodelitev sredstev za spodbu-
janje podjetništva v Občini Rače-Fram za
leto 2019
Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodelitev finančnih
sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva kot
nepovratna finančna pomoč »de minimis« v obliki dotacij,

kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov.
Namen razpisa: Občina Rače-Fram bo dodelila sredstva

za naslednje namene:
1. Pomoč za odpiranje novih delovnih mest
2. Pomoč za samozaposlitev

Razpis za dodelitev posojil s subvencio-
nirano obrestno mero za pospešitev raz-
voja malega gospodarstva in kmetijstva
v Občini Rače-Fram

Več informacij o javnih razpisih (o ukrepih, o upravi-
čencih, višini sredstev, roku in načinu prijave) je na voljo
na spletni strani OOZ Maribor pod rubriko AKTUALNI
RAZPISI IN OBJAVE.
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Produkt P1 plus 2019 je namenjen hi-
trejšemu, lažjemu in cenejšemu prido-

bivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo
rast in razvoj MSP preko novih naložb, po-
sodabljanja tehnološke opreme in zagota-
vljanja obratnega kapitala v povezavi z in-
vesticijami in razvojnim projektom.

Predmet produkta so garancije Sklada za
bančne kredite s subvencijo obrestne mere,
ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z na-
slednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d.,
BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna
Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d.,
Abanka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d.,
Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova
Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d.,

Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d.
Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d. ter
Delavska hranilnica d.d. Ljubljana. Pove-
zava do informacij: CMYK—SPS—garan-
cije-v3 

Roki za predložitev vlog so: 5. 4., 15.
4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9.,
15. 9., 1. 10., 15. 10. 2019.

Upravičenci: Mikro, mala in srednja
podjetja, s.p.-ji.

Osnovni pogoji: vsaj 1 zaposlena oseba,
bonitetna ocena vsaj D2, EDBITA v vred-
nosti 7,0 ali manj in vsaj 7 % kapitala v ob-
veznostih do virov sredstev.

Upravičeni stroški: obratna sredstva in
investicije.

Višina garancije: med 60 % in 80 %.
Obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR +

0,65 % – 1,15 % pribitka.

Financiranje je bilo mogoče zaradi jam-
stva v okviru COSME in Evropskega sklada
za strateške naložbe (»EFSI«), ustanovlje-
nega v okviru investicijskega načrta za Ev-
ropo. Namen EFSI je podpora financiranju
in implementaciji produktivnih naložb v
Evropski uniji in zagotoviti boljši dostop do
financiranja.

Več lahko najdete na: https://podjetni-
skisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=83 

P1 plus 2019 – Garancije Sklada za bančne kredite 
s subvencijo obrestne mere

Borza poslovnih priložnosti
BRLU20190221001 Luksemburško
podjetje, ki je ustvarilo nove oblike em-
balaže za prigrizke, išče dobavitelje spe-
cializirane za embalažno folijo, kartone
in tiskanje promocijskih materialov.
Podjetje je zainteresirano za proizvod-
njo, zunanje izvajanje in pogodbo o sto-
ritvah.

BRFR20181231002 Francosko podje-
tje, dejavno na področju komunalnih in
industrijskih odplak, trenutno išče do-
bavitelje stiskalnic za čistilne naprave.
Podjetje se zanima za pogodbo o distri-
bucijskih storitvah.

BRCZ20190131001 Češko podjetje za
skladiščenje in trgovanje išče izdelke
tujih proizvajalcev in se ponuja kot trgo-
vinski agent oz. partner za distribucijo
na češkem trgu.

BRDE20190206002 Nemško MSP,
dejavno v živilskem sektorju in speciali-
zirano za proizvodnjo začimb in meša-
nic začimb, išče proizvajalce začimb in
zelišč. Izdelki morajo biti visoko kako-
vostni in bio-certificirani. Ponujajo spo-
razum o proizvodnji.

BOCZ20181127001 Češko družinsko
podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo or-
ganskih gnojil in pospeševalcev rasti
(produkt gojenja kalifornijskih deževni-
kov), išče distributerje svojih izdelkov.
Podjetje ponuja številne vrste gnojil, iz-
delke za vrtnarje, pa tudi za profesio-
nalne kmetijske subjekte. Podjetje po-
nuja sodelovanje v obliki pogodbe o di-
stribucijskih storitvah.
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BOFI20190304001 Finsko podjetje je
oblikovalo ergonomski sedež, ki omo-
goča sedenje s hrbtom v pokončnem po-
ložaju. Podjetje išče partnerje v državah
EU, ki bi jim pomagalo pri distribuciji
njihovega produkta. Sodelovanje bi po-
tekalo v obliki distribucijskih storitev ali
komercialnega zastopniškega spora-
zuma.

BRLU20190222001 Luksemburško
podjetje, specializirano za oblikovanje
novih oblik snack-pakiranja, išče podje-
tja, specializirana za proizvodnjo araši-
dov. Podjetje je zainteresirano za sode-
lovanje na podlagi podizvajalskega do-
govora.

BRPL20190311001 Poljsko podjetje,
specializirano za distribucijo pohištva in
opreme, išče proizvajalce miz, stolov in
druge opreme za zasebno in komer-
cialno uporabo. Ponuja sodelovanje v
obliki sporazuma o distribucijskih sto-
ritvah.

BRSE20190226001 Švedsko podjetje
razvija in trži brizgalne tiskalnike in
črnila za identifikacijo industrijskih iz-
delkov. Podjetje išče proizvodnega part-
nerja, ki lahko proizvaja razmeroma
majhne vrteče se dele, izdelane iz ace-
talne plastike in nerjavečega jekla.

BRRO20190207001 Romunski proiz-
vajalec kozmetike išče dobavitelje ali
proizvajalce izdelkov-embalaže za paki-
ranje krem za obraz bodisi na podlagi
sporazuma o storitvah ali proizvodnji.

BRFR20190307001 Francosko MSP,
dejavno na področju upravljanja z vodo
in sanitarnih naprav, išče dobavitelje si-
stemov za gospodarjenje z odpadno
vodo v gospodinjstvih, ki lahko zagoto-
vijo visoko zmogljive naprave z dovolj
majhno velikostjo, da jih je mogoče z
lahkoto prevažati, s sporazumom o zu-
nanjem izvajanju in morebitnimi dolgo-
ročnimi komercialnimi sodelovanji.

BRRO20190308001 Romunsko pod-
jetje iz Transilvanije je specializirano za
proizvodnjo ročno izdelanih usnjenih iz-
delkov: denarnice, notesniki in etuiji za
očala. Romunsko podjetje je zainteresi-
rano za širitev mreže poslovnih partner-
jev z identifikacijo mednarodnih doba-
viteljev kakovostnega usnja.

BRUK20190208001 Britansko podje-
tje je razvilo nov sistem za kibernetsko
varnost, ki uporablja napredne tehnike
umetne inteligence, ki jih navdihuje člo-
veški vizualni in senzorični pomnilniški
sistem, ki simulira pameten vzorec, ki je
prepoznaven in razumljiv ljudem. Izde-
lek je rezultat dolgoletnih akademskih
študij in raziskav. Podjetje išče prodajne
zastopnike za sklepanje pogodb o distri-
bucijskih storitvah.

BRDE20190227002 Nemško podjetje
za distribucijo medicinskih pripomoč-
kov išče nove izdelke medicinske tehno-
logije na področju in-vitro diagnostike,
in vivo diagnostike in s tem povezanih
področij. Želijo distribuirati tovrstne
produkte v Nemčiji na podlagi spora-

zuma o distribucijskih storitvah. Poleg
tega ponujajo sporazume o skupnih vla-
ganjih z inovativnimi proizvajalci medi-
cinske tehnologije.

BRRO20181026002 Romunski distri-
buter, ki ima močno distribucijsko
mrežo v Romuniji in Republiki Molda-
viji, išče dobavitelje in proizvajalce
opreme in instrumentov s področja
spremljanja in varovanja okolja, da bi
lahko prodajal svoje izdelke (npr. samo-
stojni detektorji, sistemi za nadzor plina,
opozorilo o potresu sistemi, merilne na-
prave za fizikalne lastnosti, kot so to-
plotna difuzivnost, rentgenska difrakcija
in drugi).Podjetje želi sklepati spora-
zume o distribucijskih storitvah.

BOCZ20190222002 Češki start-up je
ustvaril aplikacijo, preko katere obisko-
valci muzejev (ali drugih kulturnih sub-
jektov) komunicirajo o umetnosti, ki jo
vidijo na kraju samem. Podjetje išče mu-
zeje ali druge kulturne subjekte, ki bi se
želeli pridružiti tej mreži in jih uvrstiti v
aplikacijo. Sodelovanje bi temeljilo na
licenčni pogodbi.

BOES20190314001 Špansko tehnolo-
ško podjetje je razvilo očesno zaščito, ki
absorbira del svetlobe valovne dolžine,
ki jo oddajajo pametni telefoni in druge
elektronske naprave, ter zmanjšuje vi-
zualno utrujenost. Podjetje išče spora-
zume o distribucijskih storitvah za svoje
izdelke.

Premium specialni seminar – nega las
OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor| sobota, 18. maj 2019|14:00 -19:00

Sekcija frizerjev in kozmetikov OOZ
Maribor v sodelovanju z dobaviteljem

KaARAL Slovenija organizira BREZPLA-
ČNI premium specialni seminar na temo
nege las.

Program (predstavitev na modelih) :
1. SILK GLAZE Izdelek št. 1 za negovane

in sijoče lase, rezultati vidni že po 10 mi-
nutah, prepreči izgubo vlage, preprečuje
cepljenje konic, varuje lase pred uporabo
sredstev za stiliranje (fen, kodralnik),
pred škodljivimi vplivi okolja, priskrbi
potrebne vitamine in mineralne soli, ...)

2. MARAES NEGOVALNE BARVE ZA
LASE - TUDI ZA ALERGIKE, LJUDI
S CELIAKIJO....

3. REVOLUCIJA - NARAVNA NEGA
LAS Z INFRARDEČIM LIKALNI-
KOM

4. COLORSPLASH - Čudovita, intenzi-
vna polpermanentna barva 
5. PRESENEČENJE

Prijava 
Prijavite se na: 
marjana.savic-krajnc@ozs.si
ali na mobilni št. 041 666 642 
najkasneje do petka, 10. maja 2019.



Območna obrtno podjetniška zbornica
bo v okviru 10. obletnice delovanja

Rotary kluba Maribor Lent skupaj z njimi
v teh spomladanskih mesecih zasnovala kar
nekaj aktivnosti, ki bodo obogatile tako lo-
kalno dejavnosti kot srca mladih. V ta
namen organiziramo 12. aprila tudi veliki
dobrodelni koncert v Dvorani Tabor, kjer
bodo obiskovalci lahko uživali ob zvokih
Ota Pestnerja, Uroša Perića in Omarja Na-
berja, smeh pa bo v dvorano prinesla tudi
nepozabna Tina Gorenjak. Cena vstopnice
je 17 EUR, vsa zbrana sredstva pa bomo
vnovič namenili za mlade, tokrat za projekt
Rotary za mlade mojstre, ki je že v polnem
zagonu.

Projekt Rotary klub Maribor Lent za
mlade mojstre je namenjen srednješolcem

v poklicnih programih srednjih šol, ki so
jih v šoli svetovalna služba in učitelji prak-
tičnega pouka prepoznali kot nadarjene na
področju stroke – obrti in imajo velike te-
žave pri doseganju minimalnih standardov
znotraj teoretičnih predmetov. Cilj Rotary
kluba Maribor Lent je takim dijakom za-
gotoviti učno pomoč, spremljati njihovo
uspešnost, iskati zaposlitev takšnim bodo-
čim mladim mojstrom in senzibilacija širše
javnosti. 

Za izbrane dijake organiziramo in
finančno podpiramo 
• Učno pomoč v obliki inštrukcij, ki jih

bodo izvajali naši zunanji sodelavci. 
• Na organiziranih srečanjih s člani RK

Maribor Lent bomo dijakom pomagali
pri motivaciji, razvijanju delovnih navad
in pridobivanju samozavesti. 

• Prav tako bomo poskušali najti zaposlitev
za vse v projektu sodelujoče dijake. 

Kriteriji za udeležence 
• Dijaki 1., 2. in 3. letnika srednjih pokli-

cnih šol (prednost imajo dijaki nižjih let-
nikov).

• Učenci, ki izkazujejo izjemne potenciale,
motivacijo in interes na izbranem po-
dročju. 

• Mnenje šole, svetovalne službe in učite-
ljev praktičnega pouka. 

V ta namen vas vabimo k sponzoriranju
koncerta in nakupu kart za vaše sodelavke
in sodelavce. V zameno za donacijo ozi-
roma višino sponzorskih sredstev boste pre-
jeli karte za koncert, ki jih nato lahko raz-
delite med svoje sodelavke in sodelavce. 

V kolikor bi vas ta priložnost zani-
mala, nas lahko kontaktirate na
katja@novelus.si, kjer vam bomo z vese-
ljem svetovali, katera vrsta in sedež bosta
za popoln pogled na koncertni oder in
dogajanje najboljša!

Katja Grabrovec
Predsednica Rotary klub 

Maribor Lent 2018/2019
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1 0 0 %  n a r a v n o
Vse naše sestavine so 100% naravne.

B i o t s k a  r a z n o v r s t n o s t
Naše pridelke proizvajamo s hranili brez dodatkov.

M a r  n a m  j e
Resnično skrbimo za zdravje naših tal, zemlje in izdelkov.

Nudimo tri vrste izdelkov, ki temeljijo na naših polžjih 
(vrste Helix Aspersa Muller Maksima) jajčecih–kaviarju.

KO Z M E T I K A :
Krema s polžjo slino – Proti staranju
Negovalna zelo obnovitvena – Naravna krema za obraz
Zelo hranilna – Naravna krema za obraz
Zelo obnovitveni – Naravni balzam za noge

H R A N A :  
Polžji kaviar

P R E H R A N S K I  D O D AT K I :  
Anti refluks – Naravni sirup iz polžje sline
Kalcij iz polžjih hišic

CAVIAR d’Escargots
Novata d.o.o., Brezula 58, 2327 Rače
info@caviardescargots.com 
https://caviardescargots.com/sl

Projekt Rotary za mlade mojstre ob VELIKEM DOBRODELNEM
KONCERTU v Dvorani Tabor!

Prijetne in vesele 
velikonočne praznike želimo!


