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Podelili smo jubileje za 10, 20, 30, 35,
40, 45 in 50 let delovanja v obrti.
DO SE ŽK I
IZJE M NI DO SE Ž KI NAŠIH
ČL ANOV

Leto se še ni niti začelo, pa smo že z
obema nogama zakorakali v dejavni
čas dela, dogodkov, sprememb.
Prestop iz starega v novo leto je bil
zaradi praznikov nekoliko daljši,
vendar je začetek leta toliko bolj
dejaven. V prvih dneh smo izvedli
že četrti in najodmevnejši tehniški
dan – predstavitev poklicev, tokrat na
največji osnovni šoli France Prešeren.
Sami presežki, kar je prav. Moramo se
znati pohvaliti in pokazati, kar znamo
in tudi zaradi tega, kar je povedala
letošnja nagrajenka BOBA leta Nina
Kozorog: »Najpomembnejši vzornik
je tisti človek, ki nas zvečer gleda iz
ogledala, ko si speremo masko dneva.«
Tisti dan je veliko sodelujočih v sebi
videlo vzornika. Opravljeno je bilo
dobro in plemenito delo – skrb za
generacijo, ki prihaja za nami. Sami
sebi biti vzor je ključ do uspeha prav
na vseh področjih dela v gospodarstvu,
dobri rezultati pa prinašajo tudi razvoj.
Za razvoj in ugodno gospodarsko klimo
pa računamo tudi na našo vlado. Kar
nekaj obljub in podpore je bilo dano v
tem mandatu, in sicer da bo poslovanje
lažje, manj bo administrativnih ovir,
podaljšana bodo prehodna obdobja
za določene predpise, zakone (vpis v
imenik vodij del ...), ampak vlade ni več –
maske so padle. Sedaj bo treba marsikaj
spremeniti, se prilagoditi in počakati,
kaj nam bo prinesel nov politični
»veter«. Na zbornici bomo poskrbeli,
da bodo informacije, ki so pomembne
za poslovanje, podane pravočasno
tako prek e-novic, spletne strani kakor
tudi na izobraževanjih. V tem času jih
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Podjetje Comtron obeležuje 30 let delovanja.
POV E ZOVA NJ E
U SPE H JE V SODELOVA NJ U
IN POV E ZAN JU
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Udeležili smo se poslovno-mreženjskega
bruncha za direktorje in managerje.

10
N E KO Č IN DA NES
POV E ZANOST ZA
NAPRE DE K

Organiziranost in delovanje obrtništva
v Mariboru po letu 1973.
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STROKOV NI ČLA NKI
KAKO BITI DOBER IN
UČIN KOV IT VODJA
Ali veste kako biti dober vodja?
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SPOT AK T IV NOS T I
“KO B OM V E L IK , B OM
VOD OVODA R .”

Tehniški dan na Osnovni šoli Franceta
Prešerna.

14
PROJE KTI
PROJE KT BE -REA DI A LPS

Poslovna gospodarska prenova za krepitev
strateškega razvoja in inovacij v alpskem
prostoru.

15
AKTIV NOST I S EKCI J
SE KC IJE IN DO G ODKI
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Predstavljamo vam dogodke preteklih
mesecev, ki so se dogajali v posameznih
sekcijah.

18
RAZPISI
AKTUAL NI VAVČERJ I IN
SP ODBUDE

Na enem mestu vam predstavljamo
aktualne vavčerje in spodbude.

bo kar nekaj (HACCP, varstvo pri delu,
poročanje o odpadkih, izobraževalni
dan). Srečali se bomo na dveh sejmih,
kjer se bodo predstavili naši člani: na
MEGRI v Gornji Radgoni in Energetiki
v Celju, kjer bo tudi državno prvenstvo
dijakov srednjih poklicnih šol. Tudi
na teh dveh sejmih bomo podali
veliko novih in koristnih informacij
za lažje in boljše poslovanje – vabljeni
na mariborski razstavni prostor!
Prazniki, letos malo drugače. Saj vemo,
zakaj, ker govorimo o vikend praznikih.
Ponosni smo na naš kulturni praznik,
pa čeprav smo ga letos praznovali v
soboto, ki je bil za nekatere dejavnosti,
ki imajo delovni dan tudi ta dan, –
dela prost. Prav tako se v tem našem
okolju veselimo pusta. Nadenimo si
maske in se vsaj en dan poistovetimo
s kom drugim ali postanimo
druga oseba. Pust je priložnost za
druženje, veselje, tudi za posel, saj
obrtniki izdelajo tudi kakšno masko,
gostinci prilagodijo svojo ponudbo
tradicionalnim jedem, primernim za
ta čas, in vabijo na pustne pojedine,
marsikatero mesto pa v tem času
privabi veliko turistov – izkoristimo to.
Letošnja prva številka Poročevalca
vam ponuja veliko koristnih vsebin
pa tudi kronologijo dogodkov ob
koncu lanskega leta – ozrli smo se
namreč malo nazaj in napovedujemo
dejavnosti za naprej. Ne spreglejte pa
koledarja dogodkov na zadnji strani.
Veseli bomo vaših predlogov, pobud in
sodelovanja. Ne pozabite, zbornica je
servis za člane in naša moč so naši člani.

Pregled ikon
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Gradbinci
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Medijci

Kovinarji Cvetličarji,
vrtnarji

Mreženje
Elektroniki in
mehatroniki
Elektro
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Kleparji
in krovci
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IZDAJA:
Območna obrtnopodjetniška zbornica
Maribor
Titova cesta 63, 2000 Maribor
T: 02 330 35 00
F: 02 300 04 91
E: info@ooz-maribor.si

Predsednik OOZ Maribor:
Aleš Pulko
Direktorica OOZ Maribor:
Leonida Polajnar
Odgovorna urednica:
Leonida Polajnar

Uredništvo: Urška Živko,
Marjana Savić, Janja Vindiš
Božičko, Meta Bobnar

Oblikovanje: Katja Zakelšek

Zasnova in realizacija:
Evra d.o.o.
www.evra-agencija.si

Tisk: Evrografis d.o.o.
www.evrografis.si
Naklada: 1.500

Izobraževanje

Frizerji,
kozmetiki

Lesarji

Optiki

Gostinci

Inst. in
energetiki

Ostali

Avtoserviserji Prevozniki

Tekstilci

SLAVNOSTNA
PRIREDITEV LETA
JUBILANTI 2019

UTRINKI IZ PRIREDITVE

Slogan »Naša moč so naši člani« se je znova dokazoval v
velikem številu jubilantov, ki so obeleževali 10, 20, 30, 35,
40 in 45 let članstva in delovanja v OOZ Maribor.
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NA JUBILEJNEM DOGODKU, KI JE POTEKAL 12. DECEMBRA 2019,
S O N A O O Z M A R I B O R P O D E L I L I P R I Z N A N J A Č L A N O M , K I S O
P O M E M B N A G O N I L N A S I L A R A Z V O J A I N P R I L O Ž N O S T I S T A N O V S K E
O R G A N I Z A C I J E Ž E D E S E T L E T J A .

20

35

Prejemniki jubilejev iz desne proti levi: JERIČ NATALIJA s.p. –
FRIZERSTVO, ALKOS d.o.o., PARKETING d.o.o., OZARA d.o.o.,
TEHNOMAR d.o.o.

Prejemniki jubilejev iz desne proti levi: DOMANJKO
JANEZ s.p., SAKSIDA DARINKA s.p.

Prejemniki jubilejev iz desne proti levi: LEITINGER BRANKO s.p.,
INDRAST d.o.o., MANDL DAVORIN s.p., ŠPRAH ROBERT s.p.

P O R O Č E VA L E C

Prejemniki jubilejev iz desne proti levi: FIAT VOLVO
GRAČNER d.o.o., TLAKOVCI PODLESNIK, d.o.o.,
ELEKTRO KUMER d.o.o, SORŠAK FRANCI s.p.,
ZAGORŠEK BRUNO s.p.

30

Uvodoma je zbrane člane in goste v casinoju in hotelu Mond v Šentilju nagovoril predsednik OOZ
Maribor Aleš Pulko, ki je poudaril, da je obrtništvo pomemben steber zdravega in uspešnega
slovenskega gospodarstva. Poudaril je pomen povezovanja, ki vodi v sinergijske učinke, ki so v
časih nenehnih sprememb izjemnega pomena. Prireditev je povezovala Mojca Pehant, za glasbeno
popestritev in zabavo pa je poskrbel Non Stop Band.
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40

Prejemniki jubilejev iz desne proti levi: KETIŠ IVAN s.p., PLATNJAK
STJEPAN s.p., PEŠL IVO s.p., ŠERC ŽARKO s.p. – AVTOKLEPARSTVO,
ORODJARSTVO GORJAK d.o.o., KOBALEJ GAJSER SLAVICA s.p.,
COMTRON d.o.o., KOZLAR BLANKA s.p. – FRIZERSTVO, PEC
SISTEMI d.o.o.
NAŠA MOČ

SO NAŠI ČLANI

Prejemnik jubileja: TRSTENJAK ANTON ZVONKO s.p.
P O R O Č E VA L E C
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45

Prejemniki častnih jubilejev
za 50 let delovanja v obrti
iz desne proti levi:
AVTOLIČARSTVO MURKO,
BAR S PRENOČIŠČI PRI
MILENI,
URARSTVO LALIČ MILENA s.p.,
JANEZ ŠAUPERL s.p.,
SPLOŠNO STEKLARSTVO
MLAKAR.

50

5 JUBILANTOV
OBELEŽEVALO
50 LET ČLANSTVA
JASNA V U KAŠIN, BA R S
P RE NOČ IŠČ I

Priznanje za 50-letno dejavno delo na
področju obrti in podjetništva je kot
članica v obrtno-podjetniški zbornici Maribor prejela Jasna Vukašin, ki jo
bolje poznamo po družinskem podjetju Bar s prenočišči pri Mileni v Mariboru. Zgodbo sta pred 50 leti začela
njena mati in oče v Celju, ljubezen do
gostinstva pa ju je kasneje popeljala v
Maribor, kjer se še danes piše njen epilog. Bar je ime dobil po materi Mileni,
6
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čeprav ga je večina poznala pod očetovim vzdevkom »pri Đurotu«. Vsa leta so
bili tudi del tradicionalne »Marjance«,
na kar jih vežejo še posebej lepi spomini. Pred osmimi leti je vodenje od staršev prevzela hči Jasna, ki verjame, da bo
uspešno zgodbo nadaljevala tudi v prihodnosti.
JA N E Z ŠAU P E R L , S T ROJN E
INS TA L AC I JE

Janez Šauperl, prav tako letošnji jubilant s 50-letnim stažem, je svojo obrt

peljala do ustanovitve podjetja Bi-termal, v katerem so združeni izkušnje
in znanje, ki jih je pridobival na svoji
obrtniški poti.

bor, verjame pa, da je ključna miselnost
prav ta, da se vse življenje izobražuješ
in si vedno v koraku s časom.

Med jubilanti je priznanje za 50 let delovanja prejela tudi Milena Lalić, mariborska urarka, ki je svojo obrt začela maja 1969. Rojena v urarsko družino,
kjer so starši delavnico začeli že leta
1948, je večino svojih otroških dni preživljala v delavnici in pričakovalo se je,
da se bo tudi sama podala v urarske
vode. Poklicno šolo je zaključila leta
1965 v Celju. Ob odprtju svoje delavnice se spominja očetovih besed: »Vedno
delaj v čast in ugled svoje obrti in stranke postavljaj na prvo mesto«. S tem motom deluje že 50 let in je nedvomno
promotorka svojega poklica in dokaz,
da sta vztrajnost in iznajdljivost bistvena za uspeh. Kar 15 let je bila tudi predsednica urarske zbornice pri OOZ Mari-

Podobno zgodbo ima tudi Iztok Murko iz Avtoličarstva Murko s sedežem
v Laznici pri Mariboru. Pred 50 leti je
po vrnitvi iz tujine odprl avtoličarsko
delavnico, kjer je sprva delal sam, kasneje pa z dvema vajencema, ki ju je izšolal v pomočnika. Kasneje se jima je
pridružilo še več vajencev, med njimi
tudi njegov sin, ki je po 28 letih od očeta prevzel obrt. Zaradi novih predpisov so zgradili tudi novo delavnico, ki
ustreza vsem zahtevanim standardom
in sodobnim tehnologijam, in se vanjo preselili leta 2005. V 50 letih svojega delovanja je doživel vzpon avtomobilske industrije, hkrati pa občutil tudi
vsakokratno gospodarsko ohlajanje, ki
predvsem v zadnjih desetletjih najprej

M IL E NA L AL IĆ, U RARSTVO

strojnih instalacij začel v gospodarsko zelo neugodnih časih, a je vztrajal.
Leta 1969 se je s svojim znanjem podal v Nemčijo, sprva je veliko delal z
vajenci, kasneje pa je začel zaposlovati redno delovno silo, s katero je posle
opravljal po celotni nekdanji Jugoslaviji. Večji prelomnici v podjetju je prineslo kooperantstvo s podjetjema Marles in Gorenje. Ob svojih začetkih je bil
eden izmed treh prvih inštalaterjev, ki
so delovali v Mariboru. Prav prepričanost v uspeh ga je v končni fazi tudi pri-

NAŠA MOČ

SO NAŠI ČLANI

IZTOK M U RKO, AVTOL IČARSTVO

prizadene to dejavnost.

STEKLARS TVO MLAKAR

Tudi Steklarstvo Mlakar je družinsko
podjetje z dolgoletno tradicijo. Zgodbo sta leta 1969 začela starša Slavka
Mlakarja, ki danes nadaljuje družinsko obrt. Na začetku je bilo nekaj težav s pridobivanjem dovoljenja, vendar se je na koncu izšlo, kot se mora. V
tistem času je bilo steklarstvo gradbena panoga, ki je bila v velikem porastu,
ogromno se je gradilo in posledično zastekljevalo. Leta 2003 je obrt prevzel
od staršev, ki so se upokojili, in jo nadaljeval s svojo ženo in enim zaposlenim. Podjetje so tudi modernizirali in
tako stopili v korak s časom. Poskrbijo za naročila, od sprejema, obdelave
do končnega izdelka, ki pride k stranki,
vsi njihovi izdelki pa so plod lastne proizvodnje in tehnologije, ki so jo razvili v
vseh teh letih.
P O R O Č E VA L E C
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30 uspešnih let

DOSEŽKI NAŠIH ČLANOV

BE S E DI L O : M E TA B OBNA R

PODJETJA
COMTRON

V zadnjem obdobju so najbolj dejavni
na področju virtualizacije strežnikov,
diskovnih polj, varovanja podatkov, ITvarnosti, modernizacije LAN- in WiFiomrežij ter področju zagotavljanja
tehnoloških standardov in vzdrževanja

informacijskih sistemov s servisom
IT-opreme. Vodilni podjetje uspešno
prilagajajo novim trendom digitalne
transformacije,
čemur
botruje
izgradnja novega »Datacentra«, ki bo
namenjen ponujanju oblačnih storitev
naročnikom.

Na področju novih smernic razvoja
se podjetje spogleduje s proizvodnjo
baterij ECONO za električna kolesa
in druga električna vozila. Njihov
prodajni prototip električnega kolesa
je že na voljo potrošnikom. Prav tako
pomemben del strategije namenjajo
razvoju hranilnikov energij, ki so
ključnega pomena na tržišču v
prihodnosti.

Na kratko o podjetju

SODELOVANJU IN
POVEZOVANJU

Gost slavnostnega dogodka, ki
je potekal v Narodnem domu
Maribor, je bil predsednik OOZ
Maribor Aleš Pulko.

22. JANUARJA 2020 SE JE V MARIBORSKI CONI TEZNO V
SOORGANIZACIJI CONE TEZNO, PODJETJA EVRA IN REVIJE
DIREKTOR NA POSLOVNO-MREŽENJSKEM BRUNCHU ZBRALO VEČ
KO T 1 0 0 P O D J E T N I KOV, D I R E K T O R J E V, M A N A G E R J E V I N VO D I J I Z
CELOTNE SLOVENIJE.

P ODJ E T J E C OM T RON J E KON E C L A N S K E G A L E TA
O B E L E Ž E VA L O 3 0 L E T S VO J E G A D E L OVA N J A .

Ob tem jubileju je direktor družbe in
lastnik podjetja Ivan Selar povedal:
»Najbolj ponosen sem na ljudi, na
zaposlene. Brez ljudi ni mogoče ustvariti
nobenega razvoja. Ponosen sem na to,
da imam tako dobro ekipo. Če pa bi se
usmeril na produkte, potem bi lahko
rekel, da smo zelo ponosni na svojo
programsko opremo za upravljanje
podjetij in na svojo sistemsko ekipo, ki
instalira infrastrukturo, da ti programi
delujejo.«

Uspeh je v

Gostja novinarske konference
je bila tudi Leonida Polajnar,
direktorica Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor,
ki je direktorju Ivanu Selarju
podelila jubilejno priznanje ob
30 obletnici delovanja in ob tem
povedala: »Je podjetje s tradicijo
in se ponaša s to titulo. Uspeh
tradicionalnih podjetij, ki začnejo z nekim izvornim poslom
in potem rastejo, ne tako vertikalno, ampak premosorazmerno z uspehi, je tudi nam v velik
ponos in veliko veselje.«

Častni govornik in sodelujoči v razpravi o medregijskem povezovanju
je bil minister za gospodarski razvoj
in tehnologijo, Zdravko Počivalšek.
Z dogodkom so organizatorji v Mariboru želeli poudariti pomen strateškega razmisleka o medregijskem
povezovanju ter hkrati preko povezovanja in izobraževanja podpreti
gospodarstvenike, podjetnike in
direktorje pri opolnomočenju ob
soočanju z nepredvidljivim gospodarskim trgom.

Minister za gospodarski razvoj in
tehnologijo Zdravko Počivalšek
je o razvoju regije povedal, da verjame, da »je temelj za uspeh vzhodne
kohezijske regije prav odlična lokacija, infrastruktura ter izobražena
delovna sila. To je adut te regije in
ustvarjati je treba pogoje s katerimi
naše mlade diplomante zadržimo
doma ter jim omogočimo ustrezne
temelje, da si tukaj ustvarijo družino
in življenje“. Minister je kot prednosti slovenskega prostora poudaril
visoko izobraženo delovno silo, geografsko lego in dobro infrastrukturo ter relativno stabilno in predvidljivo poslovno okolje. „Vse je seveda

mogoče še izboljšati, ampak imamo
dobre temelje. Priložnost je treba
dati tistim, ki znajo in zmorejo razvijat dobre zgodbe. Na strani države je,
da znamo pravega interesenta izbrati in prepoznati ter mu omogočiti, da
ustvarja dobre zgodbe,“ je zaključil.

Na dogodku je potekala okrogla
miza o medregijskem povezovanju, na kateri so poleg ministra za
gospodarstvo sodelovali tudi prof.
dr. Miralem Hadžiselimović, prorektor za infrastrukturo Univerze
v Mariboru, Leonida Polajnar, direktorica Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor in Gorazd
Bende, direktor Zavoda Poslovno-proizvodne Cone Tezno. Pogovor je
vodila Simona Lobnik Ambrožič,
direktorica podjetja EVRA in odgovorna urednica revije Direktor, ki
pravi, da sta »pomembna elementa
gospodarskega uspeha zagotovo povezovanje in sodelovanje različnih
deležnikov, zato me izjemno veseli,
da se tudi na Štajerskem koncu podjetniki, direktorji, managerji tega zavedamo, še posebej v spremenjenih
poslovnih razmerah, ki jih svetovno
gospodarstvo in seveda tudi domače

napoveduje za letošnje leto«. Jedro
delovanja podjetja EVRA je izvajanje izobraževalnih programov, konzultacij in coachingov za direktorje,
vodje in vse zaposlene. S pomočjo
dolgoletnih izkušenj in metod strokovnega raziskovalnega pristopa se
ukvarjajo z vodstvenimi veščinami
za učinkovito vodenje sebe, sodelavcev in podjetja.

Vsaka sprememba
je dobrodošla

Leonida Polajnar, direktorica
OOZ Maribor in gostja okrogle
mize, je poudarila pomembnost
medregijskega sodelovanja: ”Na
zbornici stremimo k medregijskemu
povezovanju, sledimo dobrim praksam čez mejo, predvsem v Avstrijo
in te dobre prakse prinašamo v naš
prostor. Skozi projekte SPOT si prizadevamo, da pričnemo z vzgojo že
pri najmlajših zato v sodelovanju z
osnovnimi šolami organiziramo tehniške dneve, kjer jim predstavljamo
deficitarne poklice.”

Comtron je uveljavljena blagovna znamka na področju sistemskih integracij in poslovne
programske opreme, ki na slovenskem tržišču deluje že tri desetletja. Na področju informacijske tehnologije podjetje sodi med največje sistemske integratorje v vzhodnem
delu Slovenije in uspešno sledi novim razvojnim smernicam, zlasti izzivom na področju
IT-varnosti in obvladovanja velike količine podatkov. Njihovo delovanje temelji na inženiringu, vzdrževanju in svetovanju s področja informacijskih, računalniških, omrežnih
in komunikacijskih sistemov, na razvoju lastnih poslovnih programskih in spletnih rešitev ter prodaji računalnikov, računalniških komponent in programske opreme. Osnovno dejavnost in hkrati največji oddelek v družbi predstavlja sistemska integracija.
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IZ LEVE PROTI DESNI: DR. MIRALEM HADŽISELIMOVIĆ, LEONIDA POLAJNAR,
OBRNOI Č
AB
LR
EO
CŽ I Č .
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G O R A Z D B E N D E , Z D R AV KO P O Č I VA L Š E K I N S I M O N A LPO
K EAVM

B E S E DI L O : U R Š K A Ž I V KO

Prostori na Kersnikovi ulici so za
delovanje zbornice postajali premajhni. Zato so v decembru 1985
kupili poslovno stavbo za nove prostore obrtnih združenj na Titovi 63 v
Mariboru. Častitljiva »starka«, saj jih
je že v letu 1981 naštela 70, je štirietažen objekt z dvoriščnim prizidkom.
Sekcija frizerjev je uredila sodobno
opremljen in funkcionalen prostor za
demonstracijski in izobraževalni center. Na začetku leta 1988 je društvo
Obrtnik Maribor ponovno pridobilo
v last planinski dom Kozjak na Tujzlovem vrhu pri Mariboru, ki so ga
obrtniki s prostovoljnimi prispevki in
delom zgradili leta 1958. Leta 1989
so začeli z uvajanjem informacijskega sistema in v ta namen nabavili računalnike.

NEKOČ
IN DANES

Povezanost za napredek
OBRTNIŠTVO MARIBOR JE
D E L OVAT I L E TA 1 9 7 3 ,
S K U P I NA OB RT N I KOV J E
U S TA NOV I L A Z DRU Ž E N J E

Vpisnino v članstvo je leta 1973 plačalo 118 obrtnikov. Za predsednika
so izvolili Vilija Lesjaka in zaposlili
prvega delavca. Po odstopu dotedanjega je bil prihodnje leto za predsednika izvoljen Viktor Krevh, decembra leta 1975 pa Franc Ambrož.
V tem letu je bil sprejet pomemben
sklep, da se glede na razsežnost in
pomembnost izdaje glasila združenja skliče sestanek ter določita naziv
izdanega glasila in njegova vsebina.
Rodil se je Naš Poročevalec.

Leta 1975 so sprejeli srednjeročni program dela
za obdobje 1976–1980 in
sprejeli sklep o izdajanju obrtniškega
glasila v Mariboru. Leta 1978 so se
preselili v obnovljene poslovne prostore na Trubarjevi 11.
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18. januarja 1979 je bila
ustanovljena
skupščina
Obrtnega združenja Maribor in začelo se je novo obdobje
mariborskega obrtništva, na novo
10
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ZAČELO PONOVNO ORGANIZIRANO
NAJPREJ V DRUŠTVENI OBLIKI.
POD VODSTVOM VILIJA MEGLIČA
Z A S E B N I H OB RT N I KOV M A R I B OR A .

Organiziranost in delovanje
obrtništva Maribor po letu
1973

79

Na začetku leta 1990 so v
skladu s preoblikovanjem
šestih mariborskih občin
v eno tudi mariborska obrtna združenja sprejela sklep o združitvi v
Obrtno združenje Maribor. Obrtni
združenji Ruše in Pesnica sta ostali
samostojni.

1. Seja Obrtnega združenja Maribor
je potekala 19. junija 1990 in na njej
so izvolili tudi novo vodstvo. Za predsednika je bil izvoljen Stane Kramberger, za podpredsednika pa Jože
Kmetič in Rajko Rešnik.

je bil sprejet Obrtni zakon, po katerem se obrtniki obvezno združujejo
v Obrtnem združenju. Za predsednika je bil izvoljen Franc Ambrož.
Tega leta je bilo v obrti zaposlenih
1.587 delavcev, največ v proizvodni
obrti (1.128). Obrtno združenje je v
tem letu v Mariboru pripravilo in izvedlo Teden obrti 81, na katerem je
sodelovalo 142 razstavljavcev, ki so
razstavljali več kot 1.000 izdelkov,
tudi inovacije, ki jih je združeno delo
za svojo proizvodnjo nujno potrebovalo. Zadnja seja skupščine Obrtnega
združenja Maribor je potekala novembra 1982.
Leta 1982 je bilo ustanovljenih šest obrtnih združenj:
Maribor-Rotovž,
Maribor-Pobrežje,
Maribor-Ruše,
Maribor-Tabor, Maribor-Tezno in Maribor-Pesnica. Dogovorili so se, da se
bodo zaradi večje učinkovitosti tako
pri delovanju kakor tudi zaradi skladnejšega razvoja povezali v Skupnost
obrtnih združenj. Skupnost obrtnih
združenj je bila predvsem koordinacijsko in svetovalno telo. V letu 1983
so organizirali regijsko odmeven Mariborski teden obrti 83, na katerem
je sodelovalo 308 obrtnikov, predstavljenih je bilo več kot 5.000 izdelkov.

V aprilu 1991 se je Obrtno
združenje Maribor preoblikovalo v Obrtno zbornico
Maribor. V teh letih so zelo dejavno začeli obnavljati Dom obrtnikov.
Zbornica je širila program dela OZ na
področju poslovnosti.
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Leta 1993 je začelo glasilo
Naš Poročevalec izhajati
mesečno, v njem se je začela serija specialističnih svetovanj, kar
je finančno podprlo tudi Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti. Tega leta
sta se v Domu obrtnikov mudila tedanji minister za zunanje zadeve Lojze
Peterle (junija) in predsednik države
Milan Kučan (septembra). Zbornica
je obeležila 20. obletnico.

93

82

94

Leta 1994 je bil sprejet nov
obrtni zakon, ki je Obrtni
zbornici Slovenije prinesel
javno pooblastilo za izdajanje obrtnih dovoljenj. Postopki izvajanja javnih pooblastil so se začeli šele junija
prihodnje leto.
NAŠA MOČ

SO NAŠI ČLANI

Leta 1996 je stopilo v
ospredje prizadevanje za
nujnost uporabe Interneta
in zbornica je bila v prihodnjih letih
zelo dejavna na področju ozaveščanja, informiranja in izobraževanja na
tem področju.

96
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Leta 1997 je bila oblikovana
nova celostna podoba OOZ
Maribor.

V prihodnjih letih je bila zbornica
zelo dejavna in je nadaljevala z izobraževanjem obrtnikov in njihovih
delavcev ter specialističnim svetovanjem. Zbornica je izvedla organizirane nastope na domačih in tujih
sejmih, raziskave, organizirala razstave, okrogle mize, oglede dobrih
praks, sprejeme delegacij, se udeležila poslovnih srečanj doma in v tujini,
ozaveščala o podjetnosti in internacionalizaciji, posredovala potrebe
malega gospodarstva na republiško
raven, širila svoja javna pooblastila,
oblikovala poslovne kataloge ponudb
po sekcijah in kataloge znanj za prihodnje vajence, vodila postopke pripravniških izpitov, organizirala tradicionalne prireditve (ples obrtnikov,
športne igre, nastope pevskega zbora
(leta 1996 – 50 let obstoja), srečanje
upokojenih obrtnikov, podelitev jubilejnih priznanj, prireditev Božiček za
otroke obrtnikov)), izdajala mesečno
glasilo, se povezovala s šolami in drugimi izobraževalnimi institucijami
ter uspešno sodelovala pri raznih regijskih, nacionalnih in mednarodnih
projektih v sodelovanju z institucijami iz podpornega okolja za malo gospodarstvo.

Ponosno je v letu 2002 zaživela spletna stran zbornice www.ooz-maribor.si. Pri
OOZ Maribor je delovalo 18 sekcij.
Glasilo Naš Poročevalec je izhajalo
mesečno v povprečju na 46 straneh
in v nakladi 3.500 izvodov. Skupaj je
v ekipi, ki jo je kot glavni in odgovorni
urednik vodil Marjan Ferš, sodelovalo 13 posameznikov. OOZ Maribor se
je leta 2008 preimenovala v Območno obrtno-podjetniško zbornico Maribor.

NAJEM
IZOBRAŽEVALNE
DVORANE
02/ 330 35 00

info@ooz-maribor.si
Projektor,
mikrofon,
računalnik

02

SE NADALJUJE:
V naslednji številki Poročevalca bom
z vami delila zgodovino obrtništva po
letu 2008.

Število
sedežev:

64
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Kako biti dober

BESEDILO: LEONIDA POLAJNAR

P O Z A D N J I H R A Z I S K AVA H S E J E V S A K Č E T RT I D I R E K T O R
V SVOJI KARIERI ŽE SREČAL Z IZGORELOSTJO ALI DEPRES I JO. B I T I DI R E K T OR N I F U N KC I JA , VODE N J E P ODJ E T JA J E
V E L I KO V E Č , J E P O S L A N S T VO.

Ob tem pa se direktorji soočajo z
globokimi lastnimi stiskami, s katerimi ostajajo sami, saj se je o njih v
našem okolju – kjer »ne vem« in »ne
zmorem« nimata mesta – težko posvetovati ali pogovarjati. Direktorji
imajo še vedno prevečkrat občutek,
da morajo biti vsak dan, ves dan super heroji.

Mojca Pehant, strokovnjakinja za
komunikacijo in psihodinamske procese v organizacijah, ki se ukvarja
predvsem s svetovanjem in coachingi
vodij, pravi, da med njihove najpogostejše »grehe« sodijo: preveč operativnega dela (birokratskih opravil),
premalo časa za ukvarjanje z zaposlenimi in posledično preslabo poznavanje ekipe. Doda še šibke komunikacijske sposobnosti, delegiranje z
nepopolnimi navodili, brez rokov in
odgovornosti, potrebo po pretiranem
nadzoru nad izvedbo, nezaupanje
drugim in strah pred neuspehom.
Vse to slabo vpliva na počutje vodje
in prispeva k nezdravim odnosom v
kolektivu.

Kako torej biti dober vodja
in katere so ključne mehke
veščine, ki naj bi jih vodja
obvladal?

Mojca Pehant: »Dober vodja mora
najprej dobro obvladati sebe, svoje
odzive in svoja čustva. To je po mojih
izkušnjah najtežje, ker si marsikdo
težko prizna, da je preveč vzkipljiv,
da nima vedno prav, da nečesa ne
dela dobro in da bi moral pri sebi kaj
spremeniti.

MOJCA PE HANT
iz podjetja Retorik d.o.o., je članica
naše zbornice. Članom OOZ Maribor
bo brezplačno odgovorila na vprašanja,
povezana z mehkimi veščinami vodenja, če ji pišete na e-naslov:
mojca@retorik.si.
12
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Naslednja pomembna lastnost dobrega vodje je biti sposoben slišati argumente ali predloge, ki so v nasprotju z njegovim prepričanjem, o njih
premisliti in se šele potem odzvati,
kar ni enostavno. Še ena pomembna
sposobnost, ki krasi najbolj uspešne
pri vodenju ljudi, je spretnost v komunikaciji, ki pa je tesno povezana s
prej omenjenim. Biti dober poslušalec in hkrati odločno, a prijazno delegirati naloge, je mojstrstvo, ki ga ne

S P O T-A K T I V N O S T I
BESEDILO:

JA N JA V I N DI Š B O Ž IČ KO

SEKCIJE
GRADBINCEV

IN UČINKOVIT VODJA

Ne glede na to, ali gre za vodjo manjšega podjetja, ki ima samo nekaj zaposlenih, ali vodjo, ki vodi več sto
ljudi, velja, da je večina izredno dobro strokovno podkovanih, manjka pa
jim občutek za vodenje ljudi. Tako
imenovane mehke veščine vodenja,
ki jih izobraževalni sistemi močno
zapostavljajo. Posledica so slabi medosebni odnosi v timih, manjša produktivnost zaposlenih, veliko bolniških odsotnosti.

Strokovna
ekskurzija

B E S E DI L O : U R Š K A Ž I V KO

OGLED PODJETJA
I S OM AT V S R BI J I

učijo v šolah. Nihče nam ni povedal,
kje in kako reševati konflikte, kakšno
vlogo v komunikaciji imajo vprašanja, zakaj je beseda ‚jaz‘ v poslovni
komunikaciji večkrat ‚sovražnik‘ kot
prijatelj … Niso nas učili, da je pohvala enako pomembna kot kritika, kaj
šele, da bi nam povedali, kaj je treba
pohvaliti, kdaj in na kakšen način. Pa
je, recimo, pohvala na tretjem mestu
lestvice najbolj učinkovitih motivatorjev, pred finančnimi spodbudami.«

Kaj lahko že jutri vsak vodja
naredi boljše?

Zagotovo lahko vsak izmed nas že
jutri pohvali sodelavce za nekaj, kar
bodo naredili res dobro in jim pove,
kako pomembno je njihovo delo za
uspeh podjetja. Pehantova pravi: »Že
tako mali korak je za nekoga težek,
saj ni v skladu z njegovimi dosedanjimi navadami in zahteva spremembo. Slovenci smo nasploh podvrženi
temu, da neradi hvalimo. Sicer pa naj
odgovorim še na to, kako že jutri narediti kaj boljše: začnite spreminjati
sebe in vzorce, ki vam ne služijo. Izobražujte se, pogovarjajte se z ljudmi, ki so v podobnih vlogah kot vi,
poslušajte njihove nasvete. Vzemite
si čas za razmislek o tem, kako se pogovarjate s svojimi zaposlenimi, premišljujte o sebi in svojem počutju, kaj
vpliva nanj in kako. Večkrat slišim,
da kdo nima časa za te stvari ali celo,
da je to izguba časa. To dokazano ne
drži. Gre za investicijo časa v boljše
počutje in boljše odnose v prihodnosti. Torej: spreminjajte se, zavestno in
načrtno. Drugih tako ali tako ne morete. Vendar boste s spreminjanjem
sebe spremenili odnos drugih do vas.
In to je veliko.«
NAŠA MOČ

V sklopu letnega akcijskega načrta
projekta SPOT svetovanje Podravje
smo 24. januarja organizirali izmenjavo dobre prakse na področju
gradbeništva in si v Šimanovcih v
Srbiji ogledali podjetje Isomat, ki
je eno izmed najpomembnejših
podjetij na področju gradbene kemije in končnih malt v regiji Jugovzhodne Evrope. Ponudba Isomata obsega več kot 250 izdelkov za
različne gradbene namene, kot so:
hidroizolacijski materiali, aditivi
za beton in malto, lepila in mase za
fugiranje, barve in malte, podi. Pot
smo nadaljevali do enega izmed
najstarejših mest v Evropi, Beograda. Naslednji dan smo si ogledali
veliko znamenitosti, prav tako pa
smo si vzeli tudi čas za ogled letalskega muzeja. V muzeju je več kot
200 letal, med njimi ima zagotovo
najpomembnejše mesto letalo italijanske proizvodnje Fiat G-50. Pot
smo nadaljevali naprej v drugo največje mesto Srbije – Novi Sad. Strokovna ekskurzija je bila namenjena
ogledu dobre prakse, navezovanju
poslovnih stikov in mreženju med
obrtniki.

“Ko bom velik,

BOM VODOVODAR.
Tehniški dan za osnovnošolce
OŠ Franceta Prešerna

NA O Š F R A NC E TA P R E Š E R NA , NAJ V E Č J I M A R I B OR S K I
OSNOVNI ŠOLI, JE JANUARJA POTEKAL ŽE ČETRTI
TEHNIŠKI DAN V ORGANIZACIJI OOZ MARIBOR, NA
K AT E R E M S O O T R O C I S P O Z N AVA L I P O K L I C E , K I S O N A
T RG U Z E L O I S K A N I , A J E Z A N J I H P R E T E K L A L E TA PA DL O
ZANIMANJE.

Najmlajši so se preizkušali v 15
različnih poklicih, med drugim v
vlogi zidarja, vojaka, kozmetičarke,
kuharja in frizerja, izdelovali pa so
celo radiatorje za kopalnico. »Trudimo se, da bi bili poklici otrokom
predstavljeni čim bolj plastično in
zanimivo, da otroke pritegnejo, ker
verjamemo, da zgolj suhoparno
predavanje v tej fazi ne bi padlo na
plodna tla,« je povedal Marko Gorjak, podpredsednik OOZ Maribor.
Skupinska slika je nastala pred mogočno Petrovaradinsko trdnjavo v
Novem Sadu.
SO NAŠI ČLANI

“

S T RO KOV N I Č L A N E K

Učenci višjih razredov so se ta dan
mudili na poklicnih srednjih šolah
in pri podjetjih, kjer so v praksi
spoznavali poklice in proizvodnjo.

Izbirali so lahko med sedmimi sodelujočimi srednjimi poklicnimi
šolami v Mariboru – Srednjo lesarsko in gozdarsko šolo, Tehniškim
šolskim centrom Maribor, Srednjo
prometno šolo, Srednjo gradbeno
šolo in gimnazijo, Srednjo šolo za
prehrano in živilstvo, Biotehniško šolo in Srednjo trgovsko šolo
Maribor. Ravnateljica OŠ Franceta
Prešerna Marta Otič: »V preteklosti smo opažali, da se je dajal poudarek predvsem na gimnazije in
ekonomsko šolo, sedaj pa se vedno
več učencev po zaključku osnovnošolskega šolanja odloča za poklicne
šole, kar nas zelo veseli.«
P O R O Č E VA L E C
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A K T I V NO S T I S E KC I J
B E S E D I L O : M A R J A N A S AV I Ć

Projekt

BE-READI ALPS
P O S L OV N A G O S P O DA R S K A P R E N OVA Z A K R E P I T E V
S T R AT E Š K E G A R A Z VO J A I N I N OVAC I J V A L P S K E M P R O S T O R U

Projekt BE-READI ALPS želi prispevati k oblikovanju podjetniškega
okolja, ki bo tradicionalna mala in
srednje velika podjetja spodbujalo k
»drugemu življenjskemu ciklu« in
oblikovanju novih poslovnih priložnosti z ustvarjanjem vrednosti,
povezanih s partnerstvi na področja
digitalnih inovacij, zasebnega financiranja in digitalizacije.
Delovni paket bo potekal na štirih
področjih:
1 razvoj inovativnega poslovnega
modela in ustreznih orodij, ki ga bo
vsako pilotno vozlišče preskusilo v
pilotni fazi dela s podjetji;
2 oblikovanje mostu s ponudniki
storitev, partnerji na področju raziskav in tehnologij ter finančnimi
akterji, ki bodo vključeni kot strokovnjaki za podporo podjetjem na
nadnacionalni ravni;
3 nadgradnja spretnosti osebja vozlišč, ki vrednotijo medsebojne kompetence in različna poslovna žarišča
partnerjev projekta;
4 spremljanje in vrednotenje modela BE-READI ALPS za prenos in povečanje rezultatov.
OOZ Maribor je koordinator delovnih
nalog organizacije mash upov (enodnevni dogodki v Veroni, Milanu,
Innsbrucku, Mariboru, Stuttgartu,
Marseillu v obdobju 1), ki bodo imeli
predvsem cilj spodbuditi podjetja k
nastanku idej in oceni njihovih možnosti in oblikovanja živih laboratorijev (Living Labs, kar bo strukturirano kot interaktivna in učna izkušnja
za podjetja za razvoj konkretnih inovacijskih projektov v Luganu, Vicenci,
Münchnu, na Dunaju, v Gradcu, Bolzanu in Avignonu). Drugi del koordinacije zajema vključitev in morebitni
14
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prenos potrjenega modela BE-READI
na druge zainteresirane akterje (npr.
posrednike in nosilce odločanja),
kjer bodo v publikaciji zbrane izkušnje, modeli delovanja, pa tudi vrzeli,
odkrite med pilotnim projektom. Poleg tega bo vzpostavljen sistem akreditacije za vključitev novih vozlišč, ki
želijo preskusiti storitve in zagotoviti
visoko raven kakovosti predlaganih
storitev.

Projekt BE-READI ALPS vključuje
14 partnerjev iz 11 regij (Benečija, Avtonomna provinca Bozen-Južna Tirolska, Lombardija, avstrijska
Štajerska, Dunaj, Tirolska, Bavarska,
Baden-Württemberg, Région Sud
Provansa-Alpe-Côte d‘ Azur, kanton
Ticino).

Partnerstvo vključuje pet gospodarskih zbornic, tri agencije za inovacije,
eno agencijo za internacionalizacijo,
eno nacionalno finančno agencijo,
eno univerzo, en start-up in dve podjetji, specializirani za privabljanje naložb in podporo digitalizaciji. Projekt
podpira tudi 14 opazovalcev, ki bodo
dejavno sodelovali pri projektu.

Spletna stran projekta: https://www.
alpine-space.eu/projects/be-readi-alps/en/home
KONTAKT:
Maria Sole D‘Orazio, Veneto Innovazione, mariasole.dorazio@venetoinnovazione.it – vodilni partner
Leonida Polajnar, Območna obrtno
podjetniška zbornica Maribor, leonida.polajnar@ozs.si

Marjana Savič, Območna obrtno
podjetniška zbornica Maribor, marjana.savic@ozs.si

POMEMBNO

Skrajni zakonsko določeni rok za izvedbo
vpisa v imenik vodij del je 31. 5. 2020 –
vendar nikakor ne čakajte na ta datum.

V Portorožu
je potekalo
12. strokovno
srečanje gostincev
26. NOVEMBRA 2019
S M O B I L I P R I S O TN I NA S T ROKOV N E M
S R E Č A N J U G O S TINCEV V HOTELU SLOVENIJA V PORTOROŽU.

Janja Viher je v imenu članov Sekcije
za gostinstvo in turizem OOZ Maribor predstavila projekt »KAPLJICA« in pomen vode kot vodilnega
produkta v gostinstvu in turizmu.
V projektu sodelujeta Mariborski vodovod d. d. ter Zavod za inovativnost
in podjetništvo (ZIPO).

Navzoče je seznanila še z enim zanimivim produktom zavoda »URBAN
SOIL 4 FOOD« Inno Rural: Vzpostavitev inovativne digitalne platforme
s ponudbo lokalne hrane. Boštjan
Protner je z izborom Vin Joannes poleg drugih razstavljavcev poskrbel za
brbončice udeležencev srečanja.
Nit letošnjega srečanja gostincev je
bila na poudarku pomena žensk v
gostinstvu; le-te so na okrogli mizi
delile svoje zgodbe z udeleženci.

Gostinci so srečanje zaključili s podelitvijo priznanj za kakovost gostinske
ponudbe in jubilejev v gostinstvu ter
priznanj ob 50-letnici Sekcije za gostinstvo in turizem.
Med dobitniki jubilejnih priznanj je
tudi članica OOZ Maribor. Za 30 let
poslovanja je priznanje prejela samostojna podjetnica Zdenka Lešnik
z obratovalnico GOSTILNA IN MOTEL
PRI LEŠNIKU. Ker se sama dogodka
ni udeležila, bo priznanje prevzela na
sedežu OOZ Maribor.

NAŠA MOČ

Glede na podatke, ki smo jih dobili na
strokovnem srečanju, da ogromno članov
tega še nima urejenega, vas pozivamo, da
si čim prej uredite vpis v imenik vodij del,
saj bo ta zaradi velikega števila v zadnjem
mesecu ali dveh fizično težko izvedljiv.

Podeljeni znaki odličnosti
v gradbeništvu 2020

Člani in strokovna služba OOZ Maribor so 31. januarja in 1. februarja
2020 namenili izobraževanju in se
udeležili Skupnega strokovnega srečanja gradbincev, kleparjev-krovcev,
slikopleskarjev, fasaderjev in inštalaterjev-energetikov v Grand hotelu
Bernardin v Portorožu.

Po uvodnem pozdravu predsednika
OZS Branka Meha je sledila okrogla
miza: »Kako skrajšati postopke pridobitve delovnih dovoljenj, preprečevanje izkoriščanja delovnih dovoljenj«,
nato predstavitev »Kaj izvajalcem prinašajo spremembe Gradbenega zakona«. V popoldanskem času sta sledila
program po sekcijah in program za
spremljevalke.
Drugi dan srečanja je bil namenjen
predstavitvi nepovratnih sredstvih
EKO sklada, razpisom za podjetja in
pogledu glede nepovratnih sredstev
za naprej, pogodb v gradbeništvu in
uporabi posebnih gradbenih uzanc,
kar so zaključili s poučno-zabavnim
predavanjem o pomembnosti zuna-

njega videza, bontona in javnega nastopanja.

Člani IO Sekcije inštalaterjev-energetikov OOZ Maribor so ta dogodek
združili s svojim delom in v času odmora izpeljali redno sejo sekcije.

Na večerji z družabnim srečanjem
so bili podeljeni znaki odličnosti
v gradbeništvu v letu 2020. Znak
odličnosti v gradbeništvu so prejela
podjetja iz gradbene dejavnosti, ki
izpolnjujejo najvišja merila poslovne
odličnosti, dosegajo uravnotežene rezultate poslovanja, delujejo družbeno
odgovorno in stremijo k razvoju ter
visoki kakovosti izdelkov in storitev.
Med 11 prejemniki znakov odličnosti
v letu 2020 je prejel zlati znak odličnosti tudi član OOZ Maribor Dušan
Fidler z obratovalnico Splošno mizarstvo Dušan Fidler s. p.
Iskrene čestitke!

Druženje

FRIZERJEV IN
KOZMETIKOV
Člani Sekcije frizerjev in kozmetikov
OOZ Maribor so letošnji zaključek
leta praznovali malce drugače, in sicer skupaj s predstavniki podjetja
Keune Adria d. o. o. in njihovimi poslovnimi partnerji.

SO NAŠI ČLANI

Dogodek pod nazivom KEUNE
BLANC white party 2019 se je odvijal 7. decembra 2019 v Feniksu caffe
and launge, Mariboxu v Mariboru.
Podjetje Keune Adria d. o. o. je pripravilo tako zabavo, o kateri se bo še
dolgo govorilo.

Nekateri investitorji že sedaj zahtevajo
vpis v imenik vodij del, ko iščejo izvajalca. 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 dosedanji, stari zakonodaji (Zakon o graditvi
objektov ZGO-1). Torej prehodno obdobje
velja samo za izvajalce, ki so že poslovali
pred 1. 6. 2018, za tiste, ki so poslovanje
začeli kasneje, ni prehodnega obdobja in
morajo pogoje izpolnjevati takoj.

V imenik se ni treba vpisati izvajalcem
zaključnih gradbenih del, ki pomembno
ne vplivajo na bistvene zahteve za objekte
(15. člen Gradbenega zakona). Iz nabora
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 se morajo izvajalci toplotno-izolacijskih fasad vpisati v imenik vodij
del in izpolnjevati druge pogoje (zavarovanje odgovornosti).

VSI IZVAJALCI VSEH DRUGIH DEL na
gradbenih objektih se OBVEZNO vpišejo v imenik vodij del in si uredijo zavarovanje odgovornosti.
Več informacij o izvedbi vpisa v imenik
vodij del vam je na voljo na tej povezavi:
https://ooz-maribor.si/informacije-o-vpisu-izvajalcev-v-imenik-vodij-del/.
D ODAT NO P OJA S N I L O :
Na OZS se v imenik lahko vpiše kot mojster (4. odstavek 14. člena GZ), lahko vodi
tudi posamezna dela (s svojega področja) pri novogradnjah (tudi na zahtevnih
objektih). Vpis je trajen.
Na OZS se lahko vpiše kot nosilec obrtne
(gradbene) dejavnosti (5. odstavek 14.
člena GZ), samo na podlagi tega, da je
nosilec na obrtnem dovoljenju, vodi lahko vzdrževalna dela (tudi na zahtevnih
objektih), seveda je lahko podizvajalec,
saj v takem primeru pogoje zakona izpolnjuje glavni izvajalec – mora jih izpolnjevati. Vpisan je samo, dokler je nosilec
dejavnosti.

Mi vsem priporočamo, da naredijo mojstrski izpit in se vpišejo kot mojstri! Seveda
to ne velja za tehnike in inženirje, ti delajo
strokovni izpit pri IZS in se v imenik vodij
del vpišejo tam.
P O R O Č E VA L E C
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B E S E D I L O : M A R J A N A S AV I Ć

Za nami je KARIERNI SEJEM 2019

SEJEM POKLICEV IN
IZOBRAŽEVANJA

S P O Š T OVA N I Č L A N I O O Z M A R I B O R I N V S I O S TA L I ! I S K R E N A H VA L A , DA N A M J E Z VA Š I M
S O D E L OVA N J E M U S P E L K A R I E R N I S E J E M 2 0 1 9 – S E J E M P O K L I C E V I N I Z O B R A Ž E VA N J A V
ŠOM, ŠPORTNI DVORANI LJUDSKI VRT »LUKNA« V MARIBORU.

Sejem je bil tokrat izveden v dveh
delih, in sicer se je Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor
predstavila na obeh delih:

13. 11. 2019 za učence
osnovnih šol  

Na stojnici pod nazivom OBRTNA-PODJETNIŠKA ULICA Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor so
bili na zanimiv način predstavljeni
naslednji POKLICI: NATAKAR, KUHAR, GOSTINSKI TEHNIK, KOZMETIČNI TEHNIK, FRIZER, INSTALATER
STROJNIH INŠTALACIJ, KOVINAR,
ZIDAR, GRADBENI TEHNIK, MIZAR,
LESARSKI TEHNIK, CVETLIČAR, VRTNAR …

Veseli smo, da ste dogodek soustvarjali s spodaj navedenim:
81 razstavnih enot,
47 institucij, ki so razstavljale,
1.859 učencev (izveden je bil organiziran prihod iz OŠ),
predstavitev 15 poklicev skozi program Živa knjižnica – predstavitev 15
oseb/živih knjig.

15. 11. 2019 je za dijake
srednjih šol soustvarjalo:

70 razstavnih enot,
52 institucij, ki so razstavljale,
1.603 dijakov (izveden je bil organiziran prihod iz SŠ),
predstavitev 13 poklicev skozi program Živa knjižnica – predstavitev 13

Obrtna zbornica
Varaždinske
županije je
praznovala

25 LET
DELOVANJA
31. JANUARJA 2020 SE JE
VODSTVO OOZ MARIBOR
O D Z VA L O N A P OVA B I L O
OBRTNE ZBORNICE
VA R A Ž D I N S K E Ž U PA N I J E
IN SE UDELEŽILO
S V E Č A N E P R O S L AV E
O B P R A Z N OVA N J U 2 5 .
OBLETNICE NJIHOVEGA
D E L OVA N J A .
16

P O R O Č E VA L E C

oseb/živih knjig.

Verjamemo, da so učenci in dijaki pridobili veliko informacij in se pobližje
seznanili z vašimi poklici.

RUDI IN PRAZNIČNE
KREMŠNITE

Glede na njihove obraze, na katerih
je bilo videti veliko navdušenja, je bil
naš prvotni in glavni namen dogodka »PREDSTAVITEV POKLICEV« dosežen.

S humorno zimsko pravljico in obiskom
Božička smo našim malčkom popestrili
praznične decembrske dni!

Otrokom želimo na njihovi poti do izbire pravega poklica veliko uspeha.

Mario Milak, predsednik Obrtne
zbornice Varaždinske županije, se je
vsem prisotnim zahvalil za podporo in sodelovanje, tako ustanovam,
šolam, stanovskim prijateljem iz sosednjih zbornic kot na koncu seveda
tudi svojim članom. Brez njih zbornice ne bi bilo. V nadaljevanju je poudaril, da je treba gledati v prihodnost, se
naprej združevati in izpeljati naloge,
ki si jih je zbornica zadala. Ob tem
je dodal, da se je treba zavedati pomembnosti funkcije zbornice v tem
okolju in nasploh.
Proslave sta se udeležila minister za
gospodarstvo, podjetništvo in obrt
Darko Horvat in njegova pomočnica
Ana Mandac, izredni in pooblaščeni
veleposlanik Republike Slovenije v
Hrvaški, NJ. E. Vojislav Šuc, predsednik Hrvaške obrtne zbornice Dragutin Ranogajec, predsednik Hrvaške
kmetijske zbornice Mladen Jakopović, podžupan občine Varaždin Robert Vugrin, župan Varaždina Ivan
Čehok, generalna sekretarka Hrvaške

NAŠA MOČ

obrtne zbornice Violeta Jelić, predstavniki Ministrstva za turizem, častni član, dolgoletni predsednik Hrvaške obrtne zbornice Stjepan Šafran
in predsedniki Obrtnih zbornic iz
Zagreba, Siska, Slavonskega Broda,
Koprivnice, Krapine, Čakovca, predsedniki Združenja obrtnikov, ravnatelji šol in številni drugi gostje.

Predsednik Hrvaške obrtne zbornice
je obrtnikom čestital ob velikem jubileju zbornice in se zahvalil vsem, ki se
ukvarjajo z obrtništvom.
V sklopu svečanega dela so bile
obrtnikom podeljene nagrade in priznanja.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor v sestavi Aleša Pulka,
predsednika zbornice, in Marka Gorjaka, podpredsednika, je ta dogodek
obeležila s podpisom listine o poslovnem sodelovanju med mariborsko in
varaždinsko zbornico.
SO NAŠI ČLANI

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA MARIBOR
J E P O P E S T R I L A TA D O G O D E K S P R E D S TAVO D R U Š T VA
MIŠKINO GLEDALIŠČE KU-KUC POD NASLOVOM RUDI
IN PRAZNIČNE KREMŠNITE.

Predstava je govorila o tem, kako je
palček Božo v pisarni urejal še zadnje podrobnosti s seznama prazničnih opravil. Pisma otrok so bila prebrana, darila zavita, sani podmazane
in praznična obleka pripravljena v
omari. Božo je imel le še dve nalogi.
Obiskati je moral devet jelenčkov, ki
vlečejo praznične sani, in dokončati
čarobni prah za letenje. Najprej je
obiskal jelenčke in preveril, ali so vsi
v dobri formi za polet okoli sveta. Vsi
jelenčki so bili v dobri formi, razen
jelenčka Rudija. Temu je od preveč
sladkarij in nič telovadbe zrasel velik trebušček. Le kako naj bi tak vlekel praznične sani?
Božo je takoj začel praznično intervencijo. Pri tem so mu priskočili na

pomoč otroci in s skupnimi močmi
pomagali Rudiju priti nazaj v formo.
A kaj, ko je Božo pozabil na čarobni
prah za letenje …

Za srečen konec so potrebovali le
ščepec prijateljstva, nekaj iznajdljivosti in praznične iskrice, ki so jih
lahko naredili le otroci s plesom. In
uspelo jim je!
Odziv otrok in staršev je bil več kot
odličen.

Deljenje paketov kar 80 malčkom je
prav tako potekalo brez težav; za kar
so poskrbeli Božiček, palček Božo,
jelenček Rudi in strokovna služba
zbornice.
P O R O Č E VA L E C
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RAZPISI

Napovednik

B E S E DI L O : JA N JA V I N DI Š B O Ž IČ KO

FEBRUAR

SPS objavil 14. vavčer zapored:

21.

VAVČER ZA PROTOTIPIRANJE
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je 31. 1. 2020 v Ur. l. RS
št. 7/2020 in na svoji spletni strani
objavil nov javni poziv, ki zagotavlja
možnost izdelave prototipa, in sicer
Vavčer za protitipiranje!

Kaj podjetjem omogoča
Vavčer za protitipiranje?

Namen in cilj javnega poziva je mikro,
malim in srednje velikim podjetjem
(MSP) zagotoviti možnost izdelave
prototipa (v fizični ali digitalni obli-

Mikro in
mala podjetja

Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do
25.000 EUR mikro in malim podjetjem omogoča poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita tudi
dostop pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še
posebej izraženi v:
nižjih zahtevah po zavarovanju (5 menic
podjetja),
nižji obrestni meri (6-mesečni EURIBOR
+ 0,8 %),
ročnosti kredita do 60 mesecev,
možnosti koriščenja moratorija do 6
mesecev,
kredit lahko krije do 100 % vrednosti
upravičenih stroškov projekta, a največ
25.000 EUR,
stroški kredita se NE zaračunavajo.

Na razpis P7 2020 –
Mikrokrediti se lahko prijavijo:

mikro in mala podjetja, organizirana
kot samostojni podjetnik ali gospodarska
družba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in ima vsaj enega zaposlenega
za polni delovni čas;
zagonsko podjetje oz. start up, ki je
pravna oseba, ima v celoti razvit produkt
ali storitev za začetek serijske proizvodnje, posluje najmanj 6 mesecev in največ
5 let, ima najmanj enega zaposlenega in
ima potencial rasti.
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ki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.

Upravičeni stroški sofinanciranja
so stroški zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa:
dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje;
do sofinanciranja v višini 60 % so
upravičene dejavnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, in sicer od 1. 1. 2020 do
30. 9. 2023;

za sofinanciranje upravičenih stroškov je dovoljeno uveljavljati največ
dva računa zunanjih izvajalcev.
Minimalna višina spodbude je
500,00 EUR, maksimalna višina
spodbude pa 5.000,00 EUR.

Vloge se lahko oddajo samo
elektronsko prek spletnega
portala (ePortal)!

Finančne spodbude Zavoda
RS za zaposlovanje
1. Usposabljanje

V okviru teh programov vam omogočajo praktično usposabljanje kandidatov na konkretnem delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov njihovega usposabljanja.
To pomeni, da lahko spoznate, preizkusite in usposabljate kandidate na delovnem mestu, preden se odločite za sklenitev delovnega razmerja z njimi.

2. Zaposlovanje

S programi spodbujanja zaposlovanja vam omogočajo predvsem delno
povračilo stroškov za zaposlitev novih sodelavcev.

To pomeni, da vam lahko odobrijo različne subvencije za nove zaposlitve, povrnejo prispevke delodajalca za novozaposlene sodelavce ali sofinancirajo stroške zaposlitev v programih javnih del.
Aktivna politika zaposlovanja
Aktivna politika zaposlovanja (APZ) se izvaja v obliki ukrepov in programov, ki so predstavljeni v Katalogu ukrepov APZ, objavljenem na spletni
strani Ministrstva za delo.

Namen aktivne politike zaposlovanja:

usklajevati ponudbo in povpraševanje na trgu dela,
zmanjšati brezposelnost in povečati zaposlenost,
okrepiti usposobljenost posameznikov in jim pomagati do zaposlitve.

Več o finančnih spodbudah ZRSZ najdete na spletni strani Zavoda RS za
zaposlovanje, in sicer na https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude

NAŠA MOČ

IZOBRAŽEVANJE

USPOSABLJANJE IN CERTIFICIRANJE VARILCEV
Institut za varjenje, Ljubljana
MAREC

05.
07.
12.
20.
25.
25.28.
25.

SREČANJE

DAN OBRTNIC IN PODJETNIC
Hotel Jama, Postojna

IZOBRAŽEVANJE

LOOK & LEARN SEMINAR “WEDDING HAIRSTYLIST” –
PREDSTAVITEV NAJBOLJ ISKANIH POROČNIH FRIZUR
OOZ Maribor

SREČANJE

SMUČARSKI DAN
MARIBORSKE ZBORNICE
AREH na Pohorju

DELAVNICA

ZAGOTAVLJANJE DOSTOJNEGA DELA ZAPOSLENIH, ZLASTI VARNEGA IN ZDRAVEGA DELOVNEGA OKOLJA, Z NAMENOM PREPREČEVANJA DELOVNIH SPOROV
OOZ Maribor

MEDNARODNI FESTIVAL
ČILI IN ČOKOLADA #3
Trg Leona Štuklja, Maribor

PREDAVANJE

PRIJAZNO JE BITI PRIJAZEN S POLONO POŽGAN
OOZ Maribor

SEJEM

MEDNARODNI SEJEM GRADBENIŠTVA, ENERGETIKE, KOMUNALE IN OBRTI MEGRA 2020
IN KOOPERACIJSKO SREČANJE MEET4BUSINESS
Pomurski sejem, Gornja Radgona

DELAVNICA

USPEŠNA PREDAJA DRUŽINSKEGA PODJETJA NA NASLEDNIKE
KULT 316, Ljubljana – Šentvid
APRIL

2.
20.
23.
SO NAŠI ČLANI

DRŽAVNO PRVENSTVO

SREDNJIH POKLICNIH ŠOL - INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ NA SEJMU ENERGETIKA
Celjski sejem, Celje

KOOPERACIJSKO SREČANJE

„TECHNOLOGY & BUSINESS COOPERATION DAYS 2020“
Hannover Messe

TEHNIŠKI DAN
OŠ Slave Klavore Maribor

Prijave in več informacij najdete na www.ooz-maribor.si, pod zavihkom Dogodki.
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50
Strokovnjakov

500+
Izvedenih IT
projektov v 2019

3000+
Zadovoljnih strank

Vaš IT partner
pri poslovanju,
že 30 let

30 let
Izkušenj za področju
IT-ja

S celovito ponudbo strojne in programske
opreme, široko paleto sistemskih rešitev ter
strokovno podporo uporabnikom.

www.comtron.si, www.tronpos.si, www.akcija.si

Comtron d.o.o.
Tržaška cesta 21
2000 Maribor

