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NAŠA MOČ

Vse bo
ob pravem
času

Negotova prihodnost. Negotovi časi.
Kaj bo prinesla jesen? Poletni meseci
so za nami in COVID-19 je dandanes za
večino od nas del vsakdanjika in s tem
bomo morali živeti, delati, ustvarjati in
poslovati.
Vendar kako? Na novo, z enako ali še
bolj močno voljo in vnemo. Obrtništvo
in podjetništvo se nikoli nista vdali. Veliko sem razmišljala, kako pripraviti zbornico na jesen. Kakšne storitve
bodo obrtniki in podjetniki potrebovali? Kako umestiti nove projekte v čas po
epidemiji in poletnem obdobju? Strah
in ukrepi nas ne smejo omejevati. Poskrbeli bomo za varnost in se prilagodili, s pomočjo drugih institucij oblikovali
nove zgodbe in obstoječe izvedli v drugačni obliki.
Karierni sejem 2020 – sejem poklicev
in izobraževanja – BO! Letos povsem
drugačen, v virtualni obliki. Podjetja
se bodo predstavila na drugačen način,
kot smo bili vajeni do sedaj, vendar napredne tehnologije omogočajo zanimiv
digitalen pristop in letos mu bomo dali
priložnost.
Delavnice za prenos lastništva podjetij – BODO! Izvedli jih bomo v manjših skupinah. Predvsem se vam bomo
posvetili na individualnih posvetih in
sestankih.
Primeri dobrih praks in odpiranja poslovnih priložnosti – BODO! V okviru
dejavnosti projekta SPOT bomo že v
septembru izvedli dve strokovni ekskurziji. Prepričani smo, da se poslovne
priložnosti skrivajo tudi znotraj naših
meja. Slovenija ima na področju razvoja in podjetništva veliko potenciala.

LEONIDA
POLAJNAR
Direktorica OOZ Maribor

Pregled ikon
Gradbinci

SO NAŠI ČLANI

POROČEVALEC
www.ooz-maribor.si

Dobre podjetniške zgodbe bomo tokrat
odkrivali v Prekmurju.
Dejavnosti v sklopu projekta BE-READI
ALPS so glede na čas po COVIDU-19 na
pravem mestu ob pravem času. Storitve, ki se izvajajo pod sloganom: »Pripravite svoje podjetje na nov življenjski
cikel«, so tiste, ki jih podjetja zdaj potrebujejo. Prvi rezultati dejavnosti iz projekta so za tiste, ki smo jih na vstopni
točki na mariborski zbornici vključili
do sedaj, že vidni.
Razpisi za pomoč podjetjem – so in še
BODO! Napovedujejo in pripravljajo se
finančne spodbude za okrevanje gospodarstva. Spremljanje aktualnih razpisov bo v prihodnjih mesecih zelo pomembno za podjetja. Strokovna služba
zbornice vam je na razpolago za pomoč
in svetovanje.
Tudi slavnostna podelitev s podelitvijo jubilejnih priznanj Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor – BO!
Letos nekoliko prej, nekoliko drugače in nekoliko bolj srčno. Ob prijetnem druženju bomo podelili jubilejna
priznanja članom, ki letos praznujejo
častne jubileje poslovanja od 10 pa vse
do 50 let. Dogodek bo na prostem, v čudovitem ambientu Hiše OZ, pod krošnjami dreves. To bo prijetno druženje v
zavetju vrta zbornice.
V teh »čudnih« časih je še kako pomembno, da si nudimo podporo, ohranjamo pozitivno naravnanost in
druženje. In ob vsem, kar nas čaka v
prihodnjih mesecih, se je treba zavedati, da je zdravje vseh nas na prvem
mestu.

Medijci

Kovinarji Cvetličarji,
vrtnarji

Mreženje
Elektroniki in
mehatroniki
Elektro

spOt
Kleparji
in krovci
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I N T E RV J U Z Ž U PA N I

Z župani o gopodarski
viziji občin in
SPOPRIJEMANJU
S SITUACIJO

O GOSPODARSKI VIZIJI OBČINE, SPOPRIJEMANJU S SITUACIJO, KI JO JE POVZROČIL
KO R O N AV I R U S , I N S O D E L OVA N J U Z G O S P O D A R S T VO M S M O S E P O G OVA R J A L I Z
ŽUPANOM MESTNE OBČINE MARIBOR SAŠO ARSENOVIČEM IN ŽUPANOM OBČINE
D U P L E K M I T J O H O RVAT O M .

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor deluje in zastopa člane
šestih občin: Občine Maribor, Občine Duplek, Občine Rače-Fram, Občine Hoče-Slivnica, Občine Miklavž na
Dravskem polju in Občine Starše. Prav
zato želimo v tej in naslednjih številkah Poročevalca predstaviti župane
navedenih občin ter delo in sodelovanje z zbornico. Občine nas redno obveščajo o dejavnostih in razpisih za
področje gospodarstva, prav tako delujemo in izvajamo dejavnosti še na
4
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veliko različnih področjih: tehniških
dnevih na osnovnih šolah, prireditvah
občine in zbornice, sodelujemo v različnih odborih in komisijah, sodelujemo na področju promocije obrtno-podjetniških predpisov, spremljamo
delovanje podjetnikov v obrtnih conah občin in še veliko bi lahko naštevali. Prav v času razglasitve epidemije, povezane s koronavirusom, se je
ta dobra povezanost še posebej izkazala. Pretok informacij in ukrepov za
pomoč gospodarstvu je bil izjemno hi-

ter in učinkovit. To dobro sodelovanje bomo nadgrajevali v dobro vseh
obrtnikov in podjetnikov. Tako na področju povečanja konkurenčnosti kot
na povezovanju in odpiranja novih
priložnosti za razvoj podjetij ter izvajanja dobrih nacionalnih in evropskih
projektov. V tej številki predstavljamo
župana Mestne občine Maribor Saša
Arsenoviča in župana Občine Duplek
Mitjo Horvata.
ZAPISALA:
LEONIDA POLAJNAR

NAŠA MOČ

Sodelovanje
vseh deležnikov
pomembno bolj
kot kadarkoli
SAŠA A R S E NOV IČ ,
župan Mestne občine Maribor
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Kakšna je gospodarska
vizija vaše občine, kje vidite največji potencial?

Maribor kot odprto in ponosno mesto,
ki nudi dobre pogoje za uspešno delovanje in rast tako majhnih podjetij kot
velikih gospodarskih družb, in prostor, ki ga investitorji prepoznavajo kot
zanimivega za uresničevanje svojih
strateških načrtov. Maribor kot mesto, ki je zanimivo za izobražene ljudi,
strokovnjake in vlagatelje ter za mlade, ki si bodo tukaj ustvarili družine in
gradili kariere.

Maribor ima strateško geografsko
lego, tudi infrastrukturo (letališče, cestne in železniške povezave), kar daje
mestu z regijo številne gospodarske
potenciale. V tem trenutku nujno potrebujemo nova delovna mesta, posebej z višjo dodano vrednostjo. Nikakor
ne smemo biti zadovoljni z današnjimi razmerami, ko toliko prebivalcev
v regiji ne najde primerne priložnosti zase in se morajo voziti na delo v Avstrijo in Ljubljano – po nekaterih podatkih jih je blizu 30 tisoč.

z epidemijo ko02 Situacija
ronavirusa nas je vse
presenetila. Kako je epidemija
vplivala na podjetja in obrtnike
v vaši občini?

V Mariboru smo še pred vlado ustavili
obratovanje gostinskih lokalov, saj smo
vedeli, da je za uspešno zajezitev širjenja okužbe pomembna vsaka ura. Delovali smo v prepričanju, da bomo z učinkovitim odzivom občine in s hkratnim
upoštevanjem zaščitnih ukrepov pri
naših občanih hitro premagali okužbo
in bo življenje spet steklo kot prej. Razmišljali smo, da je to pomembno tudi za

SO NAŠI ČLANI

gospodarstvo, zlasti za manjša storitvena podjetja, ki so na enkrat ostala brez
prihodkov.
Za veliko malih in mikropodjetij sta bila
ustavitev poslovanja in nenadno velik
upad prihodkov žal usodna. Za tista, ki
so preživela, pa bo okrevanje težko in
dolgotrajno. Naredili bomo vse, kar kot
občina lahko, da jim ga olajšamo.

03

Ste sprejeli kakšne posebne gospodarske ukrepe ali spodbude za podjetja in
obrtnike v svoji občini oziroma,
ali jih načrtujete?

Na ravni občine smo takoj sprejeli ukrepe, s katerimi smo omilili začetne finančne težave zaradi izpada prihodkov:
najemnike v svojih poslovnih prostorih
in uporabnike javnih površin smo oprostili plačila najemnine in uporabnine za gostinske vrtove, prilagodili smo
dinamiko plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ustanovili proračunski sklad, iz katerega bomo lahko
črpali sredstva za pomoč podjetjem …

Območni obrtno-podjetniško in gospodarsko zbornico smo vključili v Svet za
zajezitev širjenja koronavirusa, ki smo
ga ustanovili sredi marca. Tako smo bili
ves čas neposredno v stiku z gospodarstvom, se seznanjali, kaj podjetja preživljajo in kakšno pomoč potrebujejo.
MOM redno komunicira z vlado in tudi
prek Združenja mestnih občin Slovenije sodeluje pri pobudah za pomoč gospodarstvu. Po epidemiji z novim zagonom načrtujemo in izvajamo projekte.
Kar nekaj velikih mariborskih projektov, v katerih bo delo tudi za podjetja
iz regije, nam je uspelo vključiti na seznam za državo pomembnih investicij
in v načrt razvojnih programov za ob-

dobje do leta 2023, ki bodo sofinancirani iz državnega proračuna. Prepričani smo, da je za slovensko gospodarstvo
vitalnega pomena, da se nadaljujejo občinske in državne investicije.
Pod okriljem mariborske občine pa je
zaživela tudi Skupina za strateški preboj mesta, kjer se prvič zares povezujemo občina, naša univerza in gospodarstvo, s tem, da bomo vključevali tudi
druge pomembne deležnike.

Kot nujno za razvoj mesta in regije bi
omenil tudi naša prizadevanja za mednarodno šolo v Mariboru, saj bi to naredilo regijo še bolj zanimivo okolje za potencialne tuje investitorje.

04

Kako ocenjujete povezovanje gospodarskih subjektov, obrtnikov in občin v
naši regiji? Kaj bi na tem področju lahko še izboljšali? Je naša
regija gospodarsko prepoznana?

Mislim, da obrtno-podjetniška in gospodarska zbornica v Mariboru zelo
dobro sodelujeta tako med sabo kot
tudi z lokalno skupnostjo. S svojimi
strokovnimi službami sta se učinkovito organizirali za pomoč svojemu članstvu. Zlasti veliko manjših podjetnikov
in obrtnikov ni vedelo, kako se prilagoditi, kaj je dovoljeno in kaj ne, kako lahko uveljavljajo ukrepe, ki jih je sprejela
država … To so situacije, ko lahko zbornice res učinkovito zastopajo svoje člane.

Skupne težave in iskanje rešitev nas povezujejo, tako na osebni ravni kot na
ravni gospodarstva. Sodelovanje vseh
deležnikov na lokalni in regionalni ravni bosta za izhod iz krize pomembnejša
kot kdaj koli prej.
P O R O Č E VA L E C
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Vrniti želimo
optimizem
01

Kakšna je gospodarska
vizija vaše občine, kje vidite največji potencial?

Občina Duplek je v preteklosti kar nekaj stvari zamudila, zato se zdaj osredotočamo na storitvene dejavnosti in
turizem, kjer vidimo priložnost za razvoj. Predvsem pri storitvenih dejavnostih, glede na našo lokacijo med
Mariborom in Ptujem. V prihodnje se
trudimo privabiti določeno število ljudi, ki so dejavni v tem območju. V ta
namen pripravljamo tudi infrastrukturo. Želimo, da bo to zanimivo tudi za
naše občane oziroma vlagatelje v naši
občini.

Vsekakor upamo,
da trenutna
situacija ne
bo pretirano
prizadela našega
gospodarstva
in da bo
država odigrala
svojo vlogo.
M ITJA HORVAT,
župan Občine Duplek

02

Situacija z epidemijo koronavirusa nas je vse
presenetila. Kako je epidemija
vplivala na podjetja in obrtnike
v vaši občini?

Pravi učinek se bo videl dolgoročno,
kar bo pokazal čas. Upamo, da je trenutna epidemija prehodnega značaja
in da se bo tisti zanos, ki smo ga imeli
pred epidemijo glede ustvarjanja, vlaganja in razvoja, kmalu vrnil. Zagotovo pa bodo posledice vidne. Rast, ki se
je umirila, in za katero upamo, da se
ne bo obrnila navzdol, bo pustila posledice nam vsem.

03

Ste sprejeli kakšne posebne gospodarske ukrepe ali spodbude za podjetja
in obrtnike v svoji občini oziroma jih načrtujete?

Glede na to, da je Občina Duplek pretežno kmetijska občina, kjer ni nekih
večjih potencialov v industriji in gospodarskih podjetjih, na občini nimamo velikih finančnih zmožnosti, da bi
lahko to v velikem obsegu spodbujali. Glavno vlogo pri tem bi morala odigrati država. Občina Duplek je na simbolni ravni uvedla ukrepe, na primer
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z izdajo občinskega vavčerja v smislu
zahvale tistim, ki so se v času epidemije izkazali. Te vavčerje so lahko unovčili pri podjetjih v naši občini, ki so
bila v času epidemije zaprta, to so storitvene dejavnosti in podobno. Zavedamo se, da to ne bo rešilo gospodarstva, ampak da gre bolj za simbolično
gesto. Vsekakor upamo, da trenutna
situacija ne bo pretirano prizadela
našega gospodarstva in da bo država
odigrala svojo vlogo. Tako se bomo v
prihodnjih proračunih bolj ali manj
osredotočili na nove investicije, ker vidimo, da je v tem največ, kar lahko občina naredi. Z javnimi investicijami želimo ponovno zagnati gospodarstvo v
svoji občini in vrniti tisti optimizem, ki
je potreben za novo delovanje.

04

Kako ocenjujete povezovanje gospodarskih
subjektov, obrtnikov in občin
v naši regiji? Kaj bi na tem področju lahko še izboljšali? Je
naša regija gospodarsko prepoznana?

Zagotovo je Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor dobra praksa, kjer se tisti gospodarski subjekti,
ki se želijo povezovati, lahko povezujejo in dobijo »suport«, ki ga potrebujejo. Menim, da je še vedno preveč individualnega gospodarskega nastopa
podjetij, v katerem se ne zavedamo,
da smo lahko le skupaj močnejši. Zato
težko rečem, da smo kot regija ravno
prepoznavni kot gospodarska regija. Verjetno bi potrebovali močan gospodarski subjekt, liderja, na katerega
bi se naša storitvena podjetja in ostalo gospodarstvo lahko vezali ter gospodarsko sodelovali in rastli. Kot je
včasih to bilo podjetje TAM in nekaj
drugih velikih nosilcev. Danes je delovanje podjetij veliko bolj razpršeno. A
ravno zdaj bi se vsi morali zavedati, da
bi se morali povezovati. Težko pa ocenim, ali se tega vsi zavedamo.
NAŠA MOČ

RAZPISI

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

AKTUALNO: Javni pozivi občin
OBČINA
MARIBOR

Sofinanciranje
stroškov
samozaposlitve
brezposelne osebe

Sofinanciranje
ukrepov
pospeševanja
razvoja
podjetništva

11. 09. 2020

30. 09. 2020

Nepovratna
finančna sredstva
fizičnim osebam
za spodbujanje
samozaposlovanja

OBČINA
HOČESLIVNICA

OBČINA
DUPLEK

RAZPIS

2 Naložbe za
nakup nove
opreme in
nematerialnih
investicij

Največ 200 EUR/zaposlenega oz. od
1.000,00 EUR do 9.999,00 EUR/podjetje

15. 10. 2020

30. 10. 2020

Cilj javnega poziva je z nepovratnimi
sredstvi spodbuditi ciljne skupine k nakupu zaščitne opreme.

Sredstva
subvencij za
samozaposlitev

SO NAŠI ČLANI

1 Do 5
minimalnih
mesečnih plač ali
do 7 minimalnih
mesečnih plač, če
se samozaposli
invalid.
2 V višini do

75 %
upravičenih
stroškov
posamezne
investicije oz.
sorazmerno glede
na višino vloženih
sredstev.

1 Pomoč pri

samozaposlovanju
in odpiranju novih
delovnih mest

2 Spodbujanje razvoja

socialnega podjetništva

VIŠINA SREDSTEV

Posameznik
največ do 4.824
EUR, v primeru
večjega števila
prosilcev
sorazmerni
delež glede na
razpoložljiva
sredstva.

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Dodeljevanje pomoči za
pospeševanje razvoja
malega gospodarstva

PREDMET

samozaposlovanja

ROK ZA ODDAJO

31. 10. 2020

Dodelitev
sredstev
subvencij za
samozaposlitev

ROK

1 Spodbujanje

OBČINA
S TA R Š E

Javni poziv
COVID19 za nakup
zaščitne opreme

Posameznik
900 EUR, v
primeru večjega
števila prosilcev
sorazmerni
delež glede na
razpoložljiva
sredstva.

3 Spodbujanje
materialnih in
nematerialnih investicij
1 Dotacije v višini
do 3.000 EUR za novo
delovno mesto.
2

Stroški za postopek
registracije (do 50 %).
Opredmetena
sredstva (do 50 %).
Oprostitev najemnine
(do 5 let).
Stroški posamezne
investicije (do 40, ne
več kot 4.000 EUR).

3 Do 40 %
upravičenih stroškov
posamezne investicije,
ne več kot 4.000
EUR, razen za
stroške nematerialne
investicije

CILJ

U P R AV I Č E N C I

Mikro, mala in srednje velika podjetja,
ki imajo na dan objave javnega poziva vsaj 5 zaposlenih.
U P R AV I Č E N I S T R O Š K I

Največ 200 EUR/zaposlenega oz. od
1.000,00 EUR do 9.999,00 EUR/podjetje
Slovenski podjetniški sklad bo priznal
največ naslednje dovoljene vrednosti:

zaščitne obrazne maske – pralne –
največ do 4 EUR na posamezni kos

zaščitne obrazne maske – za enkratno uporabo – največ do 1 EUR na posamezni kos

zaščitne rokavice – največ do 0,10
EUR na posamezni kos
razkužila – največ do 20 EUR na liter

termometri za merjenje telesne temperature – brezstični – največ do 50
EUR na posamezni kos.

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se začne od 12. 3. 2020 in traja
do 31. 10. 2020.
Več na spletni strani OOZ Maribor.

»Projekt SPOT svetovanje je sofinanciran s pomočjo
Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.«

P O R O Č E VA L E C
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Seznam jubilantov
ČASTNI JUBILEJI
D E J AV N O S T I V O B RT I
IN PODJETNIŠTVU

Objavljamo seznam članov Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor, ki v tem letu časovno zaokrožujejo svojo dejavnost v obrti
in podjetništvu. Jubileji poslovanja se nanašajo na 10, 20, 30, 35, 40, 45 in 50 let od registracije (prvega vpisa) obrti ali podjetja. Ker
na Območni obrtno-podjetniški zbornici Maribor nimamo vseh podatkov o svojih članih (nekateri so imeli prej obrt v drugi občini,
prenos lastništva podjetja ipd.), objavljamo seznam z namenom, da nam lahko tisti, ki v tem letu zaokrožujejo obletnico poslovanja
in niso navedeni v seznamu, to sporočijo najkasneje do torka, 15. 9. 2020, po telefonu na številko (02) 33 03 500 ali 051 672 657 ali
elektronski naslov info@ooz-maribor.si. Letošnja jubilejna priznanja bomo podelili nekoliko prej, nekoliko drugače in še bolj srčno. V
torek, 24. 9. 2020, pripravljamo pester kulturni program v čudovitem ambientu pod krošnjami dreves HIŠE OZ, ki se nahaja v prostorih
in ob zgradbi naše zbornice.
BESEDILO: VIKTORIJA VODUŠEK

50 LET
FOTO TATJANA, FOTOGRAFSKE STORITVE, d.o.o.

MESARSTVO NIKL, TRGOVINA, PROIZVODNJA IN STORITVE, d.o.o.

Partizanska cesta 11, 2000 Maribor

Betnavska cesta 122, 2000 Maribor

JARC VIKTORIJA s.p. - BRIVNICA IN ČESALNICA

Radvanjska cesta 27, 2000 Maribor

40 LET

35 LET

GMG PETER ŽULA GRADBENIŠTVO, MIZARSTVO, GOSTINSTVO,
GALERIJA d.o.o.

KOP MIROSLAV s.p. - GRADBENA MEHANIZACIJA, PREVOZNIŠTVO,
STORITVE

Obrežna ulica 57, 2000 Maribor

Hočko Pohorje 30, 2208 Pohorje

GOSTILNA KRAMBERGER, gostinstvo, turizem, trgovina in storitve d.o.o.

NAJŽER VLADO s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO

Akacijeva ulica 8, Dobrovce, 2204 Miklavž na Dravskem Polju

Pernica 4, 2231 Pernica

30 LET
AJD MIRAN s.p. - AVTOTOUR SERVIS POPRAVILO IN SERVISIRANJE
VOZIL NA TERENU
Meljski Hrib 26, 2000 Maribor

DRUŽINSKO PODJETJE RANER KROVSTVO, KLEPARSTVO,
STORITVE d.o.o.
Vosek 38F, 2231 Pernica

PETROVIČ MARIJA s.p. - GOSTILNA »KOSTANJ«

Ljubljanska cesta 78, 2327 Rače

PIVEC MATJAŽ s.p. - SERVISIRANJE VOZIL

Bresterniška ulica 4, 2354 Bresternica

POSL PROIZVODNJA, STORITVE IN TRGOVINA d.o.o.

EFERL DARJA s.p. - FRIZERSKI STUDIO HAIR

Zgornja Korena 23a, 2242 Zgornja Korena

GRADIN JOŽEF s.p. - KLEPARSTVO, AVTOKLEPARSTVO

Polanska cesta 37, Čreta, 2312 Orehova vas

Frankolovska ulica 1, 2000 Maribor
Ruperče 68, 2231 Pernica

LOĆ NADI s.p. - KR-MONT MONTAŽE - DEMONTAŽE KARNIS - ZAVES, LEMELNIH ŽALUZIJ IN ROLET

Cesta k Dravi 17, 2000 Maribor

MOTOVAL, TRGOVINA, NAJEM, SVETOVANJE IN DRUGE
STORITVE, d.o.o.
Radvanjska cesta 88, 2000 Maribor

NEBES TRGOVINA IN STORITVE d.o.o.

Cesta v Rošpoh 95E, 2351 Kamnica

PAJNKIHAR NEPREMIČNINE IN VREDNOTENJE, PRODAJA
IN VREDNOTENJE NEPREMIČNIN, d.o.o.

REPEC MARJETKA s.p. - FRIZERSTVO IN GRADBENIŠTVO
CVETLIČARNA ZVONČEK

Vrablova ulica 6, 2000 Maribor

SELTRON DRUŽBA ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN POSREDNIŠTVO d.o.o.
Tržaška cesta 85a, 2000 Maribor

ŠAČIRI BAJRAM s.p.- AVTOLIČARSTVO

Ulica Ilije Gregoriča 27, Rogoza, 2204 Miklavž na Dravskem Polju

TIP-SPIN, DRUŽBA ZA PROIZVODNJO IN STORITVE, d.o.o.

Ulica Heroja Šaranoviča 34, 2000 Maribor

Kurirska pot 1, 2241 Spodnji Duplek
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20 LET
BOLF VALERIJA s.p. - FRIZERSKI SALON »MODNI VAL«

Flisova ulica 36, Spodnje Hoče, 2311 Hoče

DIM GRAD GRADBENIŠTVO, GOSTINSTVO, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE d.o.o.
Pekel 17, 2000 Maribor

DOBAJ ANA s.p. - FRIZERSTVO ANI

Jurančičeva ulica 13, 2000 Maribor

NERAT VLADIMIR s.p. - NV STORITVE- ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

Rošpoh - DEL 192, 2351 Kamnica

PONUDIČ BRANIMIR s.p. - SVEČARSTVO

Brunšvik 17a, 2327 Rače

POPIJAL MATJAŽ s.p. - POSREDOVANJE V PROMETU BLAGA, BRUŠENJE IN SERVISIRANJE ŽIVILSKIH STROJEV
Pernica 65, 2231 Pernica

GRAFIS GRAFIČNI INŽENIRING d.o.o.

RAJŠP SABINA s.p. - FLAMINGO EK«S CVETLIČARNA IN BAR

Puhova ulica 18, 2000 Maribor

Pipuševa ulica 2, 2000 Maribor

Zagrebška cesta 73, 2000 Maribor

Pekrska cesta 3b, 2000 Maribor

Dvorjane 41a, 2241 Spodnji Duplek

Ljubljanska ulica 25a, 2000 Maribor

KP POTENS, STORITVENO PODJETJE, d.o.o.

RITONJA JANEZ s.p. - PLESKARSTVO IN SOBOSLIKARSTVO

LENDERO ANDREJA s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO LENDERO

SENICA MAJA s.p. - KOZMETIČNI STUDIO CVETKA KOZMETIKA,

LOBNIK BOJAN s.p. - GOSTILNA POŠTELA

SPIT PLUS DRUŽBA ZA SVETOVANJE, POSREDNIŠTVO, INŽENIRING
IN TRGOVINO d.o.o.

Ulica Roberta Kukovca 22, 2000 Maribor

M EFECT STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE d.o.o.

Štrekljeva Ulica 24, 2000 Maribor

Borštnikova ulica 33a, 2000 Maribor

10 LET

BKMS, PODJETJE ZA TRGOVINO, ELEKTRO IN STROJNE INSTALACIJE, d.o.o.
Limbuška cesta 78, 2000 Maribor

BS MONT, GRADBENIŠTVO IN DRUGE STORITVE, d.o.o.

Dvorjane 100, 2241 Spodnji Duplek

CERADA, IZDELAVA IN POPRAVILO IZDELKOV IZ PLATNA, d.o.o.

Miklavčeva ulica 7, 2000 Maribor

DEMŠIČ MATJAŽ s.p. - AVTOSERVIS, VULKANIZERSTVO IN STORITVES
Zgornje Hoče 20 a, 2311 Hoče

DIL MB, STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE, d.o.o.

Osojnikova ulica 8, 2000 Maribor

ĐORĐEVIĆ DEJAN s.p. - ANOLIS, TISKARSTVO IN TRGOVINA NA DEBELO
Ulica Vita Kraigherja 20, 2000 Maribor

EKART DRAGO s.p. - MIKROSTOR VZDRŽEVANJE STROJEV
IN NAPRAV
Prisojna ulica 75, 2000 Maribor

ELŠNIK LILIJANA s.p. - ALU OGRAJE TRGOVINA IN STORITVE
Zlatoličje 127, 2205 Starše

ENERGO TIM, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o.

Tržaška cesta 39, 2000 Maribor

ESV ELEKTRO, DRUŽBA ZA ELEKTROINŠTALACIJE IN SERVIS, d.o.o.

Počehova 22a, 2000 Maribor

FIDLER DUŠAN s.p. - SPLOŠNO MIZARSTVO

Ulica Roberta Kukovca 41, 2000 Maribor

GRADNJE LAMUT INŽINERING, PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO IN INŽINERING, d.o.o.
Ilichova ulica 21, 2000 Maribor

HALIČ GREGOR s.p. - SLIKOPLESKARSTVO

Belokranjska ulica 25, 2000 Maribor

HKL & IZO, IZOLACIJE, TRANSPORT IN TRGOVINA, d.o.o.

Radvanjska cesta 126, 2000 Maribor

JAGODIČ JURE s.p. - STORITVE Z GRADBENO IN KMETIJSKO MEHANIZACIJO
Pod Urbanom 8 a, 2351 Kamnica

JURIČ BORIS s.p. - AVTOPREVOZNIŠTVO

Loka pri Framu 29, 2313 Fram

KARNET ALEŠ s.p. - KLIMATEK INŠTALACIJE

V klancu 7, 2000 Maribor

KERAM PRO, KERAMIČARSTVO IN DRUGA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, d.o.o.
Kardeljeva cesta 92, 2000 Maribor

KOBILICA SAŠA s.p. - OPTIKA KOBILICA

Gregorčičeva ulica 7, 2000 Maribor

SO NAŠI ČLANI

KOROŠAK MARKO s.p. - POMOČ VOZILOM NA CESTI

Jenkova ulica 32, 2000 Maribor

KOVAČIČ UROŠ s.p. - KLJUČAVNIČARSTVO KOVAČIČ,
Cesta v Dobrovce 26, 2204 Miklavž na Dravskem Polju
LABAŠ JERNEJ VALENTIN s.p. - FRIZERSTVO

Pod vinogradi 18, 2000 Maribor

MALEKOCI BOŽENA s.p. - SVEČARSTVO KRAMBERGER

Makedonska ulica 43, 2000 Maribor

MEGLIČ BORIS s.p. - ELEKTRO MEGLIČ

Ulica Planinčevih 24, 2204 Miklavž na Dravskem Polju

MIOR, TRGOVINA IN POSREDNIŠTVO PRI PRODAJI RAZNOVRSTNIH
IZDELKOV, d.o.o.
Majeričeva ulica 8, 2000 Maribor

M-KAISER, TRGOVINA, PROIZVODNJA IN STORITVE d.o.o.

Ulica Heroja Staneta 24, 2000 Maribor

NEMEC DEJAN s.p. - KLJUČAVNIČARSTVO IN STEKLARSTVO

Kardeljeva cesta 57, 2000 Maribor

OBOK, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o.

Glavni Trg 17, 2000 Maribor

OVEON, PODJETJE ZA INŽENIRING, SVETOVANJE, PROIZVODNJO IN
DRUGE STORITVE, d.o.o.
Mariborska cesta 59a, 2327 Rače

PARTLIČ GORAZD s.p. - PREVOZI

Ulica Jožeta Štanteta 15, 2204 Miklavž na Dravskem Polju

PREDAN SIMON s.p. - STROJNE INŠTALACIJE

Zgornje Hoče 2 B, 2311 Hoče

PROEN, DRUŽBA ZA PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE IN TRGOVINO,
d.o.o.
Miklavška cesta 79, Spodnje Hoče, 2311 Hoče

PULKO SILVO s.p. - SILMAR INSTALACIJE, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA, STORITVE
Spodnja Korena 47 A, 2242 Zgornja Korena

ROKAVEC ALEŠ s.p. - AVTOLIČARSTVO ROKAVEC IN TRGOVINA LIČAR
Ulica Marjana Nemca 5, 2204 Miklavž na Dravskem Polju

ROR MONTAŽA, INŠTALIRANJE, PROIZVODNJA, POSREDOVANJE,
MONTAŽA, POPRAVILA, STORITVE d.o.o.
Zagrebška cesta 20, 2000 Maribor

SITAR JAKOB s.p. - STROJNA OBDELAVA SITOS

Celestrina 25, 2229 Malečnik

TIKO PRO, PODJETNIŠKO SVETOVANJE d.o.o.

Beloruska ulica 7, 2000 Maribor

URBANEK KATJA s.p. - VRTNARIJA URBANEK

Kralja Matjaža ulica 7, 2000 Maribor

VOGRIN NATAŠA s.p. - FRIZERSKI STUDIO EKSESS

Prušnikova ulica 12, 2000 Maribor

Vir: Obrtni register OZS
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Letos je čas za
P R E D S TAV I T E V Č L A N O V

B E S E DI L O : U R Š K A Ž I V KO

RAZMISLEK
IN RAZVOJ
P O G OVA R J A L I S M O S E Z M I T J O Š P E S O M O
PODJETNIŠTVU IN IZZIVIH PODJETJA, KI SE V
Č A S U KO R O N AV I R U S A U K VA R J A Z D E J AV N O S T J O
ORG A N I Z AC I J E D O G ODKOV

Mitja je svojo podjetniško pot začel leta 2016 kot samostojni podjetnik, ko je ustanovil podjetje Factumevent, v prvi vrsti za organizacijo
dogodkov in festivalov. Najprej se
je poleg redne zaposlitve odločil za
popoldanski s. p., nato je obseg dela
prerastel v vedno več dogodkov, zato
se je odločil za samostojno podjetniško pot. Z organizacijo dogodkov se
je ukvarjal že v svojih študentskih
časih, v kolektivu ali kot operativna
pomoč, že več kot 15 let ter tako zbiral izkušnje doma in v tujini.

Podjetje Factumevent deluje v dveh
smereh. Ena je organizacija dogodkov, večjih prireditev, sejmov in festivalov na področju kulture, kulinarike in športa. Druga pa zajema
pomoč podjetjem na področju razpisov, z ekipo svetujejo in pomagajo pri razpisni dokumentaciji ter
vodijo projekte do faze poročil in
zaključevanj, predvsem na področju mreženja mest, mladine, kulture,
aktualno pa tudi glede vavčerjev in
pozivov podjetniškega sklada, področja digitalizacije itd.

PAT E N T I R A L I L A S T NO
R A Z S TAV N O S T O J N I C O
ZA SEJME

Konec lanskega leta so zaradi velikega povpraševanja in želje po razvoju in rasti v prihodnosti izvedli nakup
lastnih sejemskih razstavnih stojnic.
Te stojnice so izdelali v lastni režiji in
jih tudi patentirali. Izdelane so iz slovenskega lesa in v našem okolju v domači lesni proizvodnji na Koroškem.
Stojnice so na razpolago za oddajo v
najem in za uporabo na lastnih festivalih.
REŠITEV ZA PREHOD
SEJMOV V VIRTUALNO
RAZLIČICO

Obdobje koronavirusa je letos prehitelo njihove načrte za obdobje 2021–
2022, tj. hibridni prehod sejmov v virtualno različico. Situacija je v marcu
potrebo po tovrstnem produktu zelo
pospešila, zato so v tem obdobju intenzivno delali na krovni programski
platformi, ki temelji na popolni funkcionalnosti info-grafike virtualnega
sejma. Potencialnim naročnikom ponujajo tako najem platforme kakor
tudi personalizacijo za njihovo dejavnost in potrebe. Možna je izvedba za
avtomobilske, turistične in izobraževalne sejme. Zelo pa so dejavni tudi
pri nacionalnem projektu Kariernega
sejma, ki bo letos izveden v virtualni
različici. V prihodnjih letih si prizadevajo, da bi izvedba potekala v hibridnem sistemu, v kombinaciji izvedbe
v živo in virtualne različice.
Krovno platformo pod znamko DIGITAL EVENT razvijajo za mednarodni
trg za tuje investitorje in za tuje naročnike.
PREDNOSTI
KOM B I NAC I J E
IZVEDBE SEJMA
V ŽIVO IN VIRTUALNO

Podjetje Factumevent deluje na dveh področjih:
organizacija dogodkov in področje razpisov
ali področje razpisnih projektov.
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Prizadevajo si, da bi se v prihodnje sejmi izvajali v obeh različicah. Najprej
virtualno, kjer potencialni obiskovalec
spozna in ugotovi, kaj lahko na sejmu
vidi, se lahko na sejem bolje pripravi,
nato v živo doživi izbrani sejem, ki ga
prav tako predvajajo tudi virtualno.
Najpomembneje pa je, da ostanejo informacije dostopne tudi po končanem
sejmu in dlje časa (ponudniki, razstavljavci, produkti, sledljivost, možnost
nadaljnjega mreženja in kontakta po
sejmu). Prednost je tudi v analitiki.
Razvili so lastno programsko orodje s
podrobno analitiko. Namen teh analiz
je, da se lahko podjetje bolje pripravi,
usmeri, digitalizira.

NAŠA MOČ

PREVZEMAJO CELOTNO
OP E R AT I V NO I Z V E DB O D O G ODKOV

Operna noč

Na področju kulture je podjetje Factumevent odgovorno za celotno operativno izvedbo dogodka Operna noč v mestnem
parku Maribor, ki ga v okviru Festivala
EZL EK organizira Opera in baleta SNG
Maribor.

Šport

Na področju športa izvajajo tehnično
organizacijo vseh evropskih in svetovnih prvenstev v zadnjih nekaj letih, ki se
izvajajo na območju Maribora in okolice (logistika, pomoč pri namestitvah,
booking-sistemih, tehnična in operativna izvedba v dvoranah, otvoritvene in
zaključne slovesnosti, press-centri, celotna gostinska oskrba itd.).

Čili in čokolada

Največ lastnih festivalov ima podjetje na
področju kulinarike. Razvili so Mednarodni festival Čili in čokolada, ki so ga v Mariboru izvedli že dve zaporedni leti. Letos
upajo, da bo kljub ukrepom za zajezitev
koronavirusa v jesenskem času izvedba
možna (Maribor 9.–10. 10. 2020, Gradec
2. –3. 10. 2020).

Street food market

V sodelovanju z avstrijskim podjetjem izvajajo Street food market Maribor – kulinarični dogodek s t. i. food trucki. V Sloveniji ga izvajajo v Mariboru, prav tako se za
ta dogodek kaže veliko zanimanje v drugih slovenskih mestih. V Avstriji izvajajo
ta dogodek v 21 mestih.

Krk Music Fest

SO NAŠI ČLANI

Lansko leto so izvedli organizacijo kulinaričnega dela na Glasbenem festivalu Krk Music Fest, letos je bil ta festival
načrtovan tudi v Poreču, vendar je zaradi koronavirusa prestavljen na prihodnje leto.

Želi biti
podjetnik »out
of the box«
Kot podjetnik želi biti t.i. podjetnik »out
of the box«. Ne želi posnemati drugih
podjetnikov. Dela na temelju lastnega
razvoja, lastnega razmišljanja, kar mu
predstavlja izziv.

Največji izzivi

»Danes so največji izzivi pridobiti dober kader. V dejavnosti organizacije
dogodkov je velik poudarek na dobrih
kontaktih in sodelovanjih, na razvoju in
ideologiji. Dober kader je zame nekdo,
ki ima interes sodelovati in razvijati ter
hkrati tudi razvijati sebe,« pravi Mitja.
S svojo ekipo zaposlenih je zadovoljen.
Zaposlitev je nekoliko otežena, ker je
izvajanje sezonsko. Letos so imeli namen dodatno zaposlovati, saj so imeli
dogodke načrtovane skozi celotno leto.
Zaradi koronavirusa trenutno sodelujejo s podizvajalci, pogodbenimi partnerji in s študenti.
Drugi izziv zanj predstavlja mali trg, na
katerem so v naši regiji dejavni. S prebojem na virtualni način sodelovanja si
prizadevajo za razširitev lastnega potencialnega trga. Omejitve vidi tudi v birokraciji, podpori in financah.

Zaradi dobre geografske lege vidi ogromen potencial v velikem obisku naše
regije, ki zelo podpre njihove vsebine in
s tem so zelo zadovoljni.

V poslovnem svetu sta
pomembni mreženje
in povezovanje znotraj
ene in med različnimi
panogami.

Znotraj svojega poslovanja dajejo velik
poudarek mreženju in povezovanju. Sodelujejo z različnimi sektorji (ozvočevalci, fotografi, umetniki, kulinaričnimi mojstri, gastronomskimi ponudniki
itd.) in gradijo kakovostno mrežo, v kateri si drug drugemu pomagajo. Obdobje koronavirusa jih je naučilo, da poslovanje temelji na kakovostni mreži
akterjev, in tako lahko optimistično gledajo v prihodnost. Letošnje leto bo treba izkoristiti za razmislek, za razvoj, za
inovativnost in tako naslednje leto začeti še močnejši.
P O R O Č E VA L E C
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»ŠE VEDNO ZMOREM TO,
česar marsikdo več ne«

P O G OVA R J A L I S M O S E S F R A N C I J E M S O R Š A KO M , U S TA N OV I T E L J E M I N S O L A S T N I KO M
AV T O K L E PA R S K E I N AV T O L I Č A R S K E D E L AV N I C E V K A M N I C I . D E L AV N I C A O B R AT U J E Ž E
ENAINŠTIRIDESETO LETO.

Gonilna sila delavnice je seveda
Franci, v veliko pomoč pa mu je še
sedaj brat dvojček Bojan, ki je že
upokojen, vendar mu z veseljem priskoči na pomoč, saj sta brata tesno
povezana tako osebno kot tudi poslovno.

Na pomoč priskočila
tudi mama
Franci, ki je nosilec obrti in dolgoletni član Območne obrtno-podjetniške
zbornice Maribor, pravi, da se je za ta
poklic odločil iz čistega veselja. Z bratom sta že po osnovni šoli žrebala, kdo
bo kaj počel. »Ker sva oba v mladosti
rada ‘dirkala’, se je Bojan šel učit za avtomehanika, jaz sem se šel učit k mojstru Maksu Naselbergerju na Pobrežje.
Oba sva bila zelo predana avtomobilom,« je povedal Franci. Poleg tega so
imeli doma tudi pogoje za delavnico,
saj je oče, ki se je naveličal potovanj in
terenskega dela, nekaj let pred upokojitvijo pustil službo in doma odprl mehanično delavnico, ki jo je Franci leta
1979 prevzel. Na začetku svoje obrtniške poti je Franci delal predvsem za
večja podjetja in vzdrževal njihove avtomobile. Takrat je imel tudi tri do štiri zaposlene in delali so od jutra do večera. Brat dvojček se mu je pridružil čez
10 let, leta 1989. Franci pravi, da je navajen vse sam narediti in doda: »Včasih mi je na pomoč priskočila še mama,
tudi ko je bila že 85 let stara, je popri-

jela za kakšen motorni pokrov in mi ga
pomagala dvigniti. Moram priznati, da
sem včasih raje njo prosil za pomoč kot
Bojana, saj je zagrabila tako, kot sem ji
naročil. Medtem ko sva se z Bojanom, ki
je levičar, vedno prerekala okrog tega,«
se nasmeji in Bojan mu smeje se pritrjuje. »Danes še vedno zmorem to, česar
marsikdo danes sploh več ne dela. Pogosto bi ljudje dandanes že imeli novo,
mi pa dejansko lahko še marsikaj uredimo in popravimo. Včasih smo tudi iz
dveh avtomobilov sestavili enega, če je
bilo treba. Zdaj pa tega skorajda več ni,«
pravi Franci.

Požar v delavnici

19. maja 2020 jih je presenetil požar v
delavnici. »Bilo je kot v filmu, ko se je
to zgodilo. Bil sem v delavnici, ko sem
zagledal ogenj v kotu. Najprej sva z bratom sama gasila, vendar ko se je vžgal
še avto, ki je bil v popravilu, je dim postal pregost, tako da sva pobegnila ven.
Približno 15 minut zatem so prišli že
gasilci. V tistem trenutku sem razmišljal o tem, da delavnice verjetno več ne
bom mogel usposobiti. Nakar je mlajši
nečak nekaj dni po požaru pripeljal 12
fantov, ki so delali od jutra do večera ter
odstranili in razstavili vse, kar je zgorelo. To je bil prvi start pomoči,« se spominja Franci. Zahvaljujoč dobrim ljudem sta z bratom hitro dobila veliko
pomoči na različne načine s strani družine, prijateljev, poslovnih partnerjev,

strank, drugih obrtnikov, Obrtne zbornice in tudi popolnih neznancev. Franci z družino je neizmerno hvaležen za
vso pomoč.

Zahvala za
prispevke pomoči
članu

»Franci Soršak je že dobrih 20 let dejavni član Območne obrtno-podjetniške
zbornice Maribor in je opravljal zborniške funkcionarske dejavnosti, bil je
tudi v izvršnem odboru sekcije avtoserviserjev. Zato smo tudi veseli, da smo
mu lahko priskočili na pomoč v težkih
časih,« je povedala Leonida Polajnar, direktorica OOZ Maribor.

Skupaj je bilo nakazano 2.682,35 € humanitarne pomoči s strani Humanitarne ustanove Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Iskrena zahvala vsem, ki
so prek humanitarne ustanove prispevali za pomoč.
Ustanova za humanitarno pomoč
obrtnikom
Upravni odbor sekcije avtoserviserjev
na Obrtno podjetniški zbornici
Slovenije
Območna obrtno-podjetniška
zbornica MARIBOR
Člani Upravnega odbora OOZ Maribor
Sekcija avtoserviserjev OOZ Maribor
Anita Keržan Celar s. p.
Avtoličarstvo Cipot, Moravske Toplice
Razpotnik Matjaž s. p., Zagorje

Franci kaže obnovljen del
delavnice, ki je pogorel.
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Bojan in Franci: brata
v dobrem in slabem.

NAŠA MOČ

Ljudje so danes
časovno omejeni - zato

MI PRIDEMO
K NJIM
Druga najboljša
strokovna šola leta
2020 na svetu
PRIZNANJE
ACADEMII MARIBOR

Strokovna žirija, ki so jo sestavljali predstavniki Sveta za poslovno in
tehnološko izobraževanje, novinarji
in zunanji strokovnjaki, je med 784
strokovnimi šolami iz 60 držav prepoznala Višjo strokovno šolo Academio Maribor za drugo najboljšo
strokovno šolo leta 2020 na svetu.
Čestitamo naši članici za srebrno
priznanje iz Velike Britanije!

P O G OVA R J A L I S M O S E Z R O S S O I N T I H A R O N J E N I
P O S L OV N I I D E J I I Z VA J A N J A M A S A Ž E N A S E D E Ž U
PODJETIJ.

Kakšni so bili začetki vašega podjetja in zakaj ste se odločili za podjetniško pot?
Izhajam iz zdravstvene stroke. Vedno
sem si želela pomagati ljudem. V masažah, ki so terapevtska dejavnost, sem
odkrila primerno dejavnost zase. Ljudje so danes časovno zelo omejeni, in namesto da oni hodijo k nam, pridemo mi
k njim – v podjetje.
Kje je podjetje danes?
Danes delam z ekipo sedmih ljudi. Vsi
imamo določena predznanja, s katerimi drug drugemu pomagamo. Vsem
pa je skupno, da obvladamo tehniko japonske stolmasaže (JSM). Moj največji ponos je, da ljudje, ki sem jih naučila
posebno tehniko masiranja, svoje delo
opravljajo zelo dobro, odgovorno, za
isto ceno in v enakem času!
Trenutno je naš največji problem
neznanka, povezana s koronavirusom.
Naše delo je namreč izvajanje JSM v
podjetjih.

SO NAŠI ČLANI

Ali trenutno delate na kakšnih večjih projektih, na katere ste še posebej ponosni, oz. uvajate kakšne novosti z letom 2020?
Letos smo imeli načrt in dogovor, da
bomo prvič sodelovali na dogodku 500
podjetnic, toda tega dogodka se bomo
udeležili prihodnje leto. Taki dogodki
nam niso tuji, o tem pričajo naše refe-

rence, je pa ta dogodek obetal drugačne povezave in možnosti sodelovanja
predvsem z žensko populacijo.

Kako ste se vi osebno in vaše podjetje spoprijeli s situacijo v zadnjih
nekaj mesecih?
Prvega marca letos smo začeli delati na
čudoviti, novi lokaciji v Hočah. Zares
delati pa smo lahko začeli šele 1. junija.
V svojih prostorih lahko pokažemo vse
svoje znanje o različnih tehnikah masiranja. Tukaj širimo svoje znanje, učimo
ljudi, kako naj skrbijo zase, in jim svetujemo.
Situacija, v kateri smo zadnjih nekaj
mesecev, nas je močno prizadela. Prejemali smo navodila, ki so nam na trenutke vzbujala grozo, ki so bila včasih
absurdna, potem spet logična, zato še
vedno upoštevamo vsa navodila. Najtežji je občutek nesproščenosti in pričakovanje neznanega!

Kakšna je vaša vizija razvoja podjetja?
Vsekakor želimo širiti znamko japonske stolmasaže in priti v čim več podjetij, kjer skrbijo za zdravje in počutje
svojih zaposlenih. S kakovostnim izobraževanjem želimo pridobiti še nekaj
sodelavcev, ki bodo samostojno delali, živeli od svojega dela in zagotavljali
boljše počutje vsem, ki se bodo predali njihovi masaži.
P O R O Č E VA L E C
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BE S E DI L O : NATA L I JA OP R E Š N I K ,
Bonal, računovodske storitve

Strnjeno vam predstavljamo
pomembne korake in celoten

POSTOPEK
USTANOVITVE
S. P.-JA

U S TA N O V I T E V S . P. - J A J E L A H KO Z E L O P R E P R O S TA , Č E S E T E G A L O T I T E S I S T E M AT I Č N O
I N P R E M I Š L J E N O . N A J VA S N E Z AV E D E M I S E L , D A Z A I Z D A J A N J E R AČ U N OV K A R N A J H I T R E J E
P O T R E B U J E T E S . P. , T E M V E Č S E O D L O Č I T E Z A N J S P R E M I Š L J E N I M I R A Z L O G I I N P R I S T O P I .

V nadaljevanju navajamo nekaj
korakov, ki vam lahko nadvse olajšajo
ustanovitev in vam prihranijo
nepotrebne poznejše zaplete.

Ne prehitevajte
dogodkov

Najprej sestavite načrt poslovanja in
zapišite svoje pomisleke in vprašanja.
Nato se udeležite (brezplačnih)
izobraževanj (na spletu), posvetujte
se s svetovalcem/računovodjo, ki
bo pozneje tudi vodil vaše poslovne
knjige, in prebrskajte splet, toda pazite
na časovno veljavnost informacij in
kredibilnost virov. Priporočam tudi, da
se seznanite z zakonodajo o delovanju
svoje dejavnosti, da boste ob registraciji
pripravljeni na morebitno pridobitev
obrtnega dovoljenja, potrdila, omejitve,
višine, roke plačil prispevkov itd.
14
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Poučite se o razlikah

Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki
na trgu samostojno opravlja pridobitno
dejavnost. Za ustanovitev s. p.-ja ni
potreben osnovni kapital. Poznamo dve
osnovni vrsti s. p.-ja, ki se glede na vrsto
obdavčitve delita še na dve podvrsti.

Popoldanski s. p. lahko odprejo
osebe, ki so že vključene v obvezno
zavarovanje z redno zaposlitvijo in
opravljajo dejavnost kot postranski
poklic.
Redni s. p. lahko ustanovijo osebe,
ki so vključene v vsa obvezna socialna
zavarovanja in s tem dolžna plačevati
vse prispevke prek svojega s. p.-ja.

Normirani s. p. pomeni, da je davčna
osnova odvisna od višine prihodkov in

normiranih odhodkov, toda pod točno
določenimi pogoji.

Obdavčljiv po dejanskih prihodkih
in dejanski odhodkih pomeni, da
davčno osnovo predstavlja razlika med
prihodki in odhodki ob upoštevanju
povečanja ali zmanjšanja davčne
osnove.

Preprosta in
pravilna ustanovitev
s. p. – ja

Odprtje s. p. poteka v treh korakih:
Da bo vpis potekal čim lažje in hitreje,
priporočam, da izkoristite dano
možnost in vse korake opravite na
enem mestu (portal SPOT (bivši
e-VEM) z uporabo kvalificiranega
potrdila za elektronski podpis, izbrani
točki SPOT ali preko pošte. Če podjetnik

NAŠA MOČ

Vzemite si čas in
ne prehitevajte
dogodkov in
prehitro ter
nepremišljeno
odpirajte s.p..
Vsem bodočim podjetnikom priporočam, naj pred odprtjem s. p.-ja, torej uradnim postopkom vpisa in registracije, ne prehitevajo dogodkov
in naj ne odpirajo s. p-ja prehitro ter
nepremišljeno. Vzemite si čas. Zberite informacije in se posvetujte s strokovnjakom za finance, davščine, računovodenje. Le tako boste lahko
dobili realen vpogled v svoje prihodnje delovanje in se izognili poznejšim zapletom in dodatnim stroškom.

dejavnostih, jo namerava opravljati in
izpolnjuje pogoje, določene v Obrtnem
zakonu. Vlogo za pridobitev obrtnega
dovoljenja lahko zastopnik družbe
vloži na pristojni območni obrtnopodjetniški zbornici.
Seznam takih dejavnosti in postopek
pridobitve dovoljenja najdete na spletni
strani evem.gov.si - DOVOLJENJA.
KO R A K 2 : P R I J AVA N A F U R S

V osmih dneh od vpisa je potrebno
izpolniti obrazec s podatki o:
številu in lokaciji poslovnih prostorov;
poslovni enoti v Sloveniji in tujini;

kapitalskih naložbah doma in v tujini;
številkah TRR-računov v tujini;
povezanih osebah;

osebi, ki bo vodila poslovne knjige;

načinu vodenja knjig in priglasitvi
ugotavljanja davčne osnove (ali boste
normirani s. p. ali po dejanskih stroških.
V primeru normiranega načina je
potrebno vnesti predvidene prihodke
do zaključka tekočega koledarskega
leta.).

KO R A K 3 : P R I J AVA V
OBVEZNA SOCIALNA
Z AVA R OVA N J A

pošlje prijavo po pošti, mora biti njegov
podpis na prijavi overjen. Zahtevani
dokumenti so dostopni na spletni
strani AJPES-a – VPIS PODJETNIKA.).
KOR A K 1 : V P I S V P O S L OV N I
REGISTER SLOVENIJE

Predlagani datum vpisa: Samostojni
podjetnik lahko začne opravljati
dejavnost z vpisom v Poslovni register
Slovenije. Prijavo za vpis je treba vložiti
najmanj en dan pred želenim datumom
vpisa.

Firma in podatki o sedežu: Naziv
firme je sestavljen iz dejavnosti, ki mora
biti povezana z glavno dejavnostjo s.
p.-ja, imena in priimka podjetnika ter
označbe s. p.
Sedež je kraj, kjer boste kot s. p.
opravljali dejavnost. Če niste lastnik
nepremičnine, potrebujete overjeno

SO NAŠI ČLANI

izjavo lastnika objekta, da dovoljuje
poslovanje na navedenem naslovu.

Podatki o skrajšani firmi: skrajšani
naziv s. p.-ja vsebuje ime in priimek ter
označbo s. p.
Podatki o zastopniku: ime in priimek,
EMŠO, prebivališče, davčna številka
zastopnika.

Dejavnost: ob šifri glavne dejavnosti
lahko podjetnik izbere tudi druge šifre
dejavnosti, ki jih namerava opravljati.
Šifre so na voljo na spletni strani evem.
go.si – SKD SEZNAMI (4. točka).
POMEMBNO: Ob izbiri dejavnosti
bodite pozorni na zahtevo po obrtnem
dovoljenju. Obrtno dovoljenje mora
pridobiti vsak samostojni podjetnik,
ki ima registrirano obrtno dejavnost,
določeno v Uredbi o obrtnih

Za redni s. p. poteka prijava na
podlagi obrazca M1 in šifre razloga za
zavarovanje 05 (samostojni podjetniki
posamezniki, ki na območju RS
samostojno opravljajo pridobitno ali
gospodarsko dejavnost).

Za popoldanski s. p. poteka prijava v
zavarovanje na podlagi obrazca M12 in
šifre razloga za zavarovanje 10 (osebe,
ki opravljajo dejavnost kot postranski
poklic).
Prijavo za vpis s. p.- ja v Poslovni
register Slovenije lahko namesto vas
poda tudi pooblaščenec na podlagi
overjenega pooblastila. Sklep o vpisu
nato prejmete po pošti, po elektronski
pošti (v varni poštni predal) ali osebno
na izpostavi AJPES-a.
P O R O Č E VA L E C
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N E KO Č I N DA N E S

B E S E DI L O : U R Š K A Ž I V KO

Zgodba o glasilu

POROČEVALEC

O B RT N I Š T VO V M A R I B O R U J E Z AČ E L O O R G A N I Z I R A N O D E L OVAT I L E TA 1 9 7 3 V O K V I R U
Z D R U Ž E N J A S A M O S T O J N I H O B R T N I KO V M A R I B O R . L E TA 1 9 7 5 J E B I L S P R E J E T P O M E M B E N S K L E P,
DA S E G L E DE NA R A Z S E Ž NO S T I N P OM E M BNO S T I Z DAJ E G L A S I L A Z DRU Ž E N JA S K L IČ E S E S TA N E K
I N D O L O Č I N A Z I V I Z DA N E G A G L A S I L A I N N J E G OVA V S E B I N A . R O D I L S E J E N A Š P O R O Č E VA L E C .

Leta 1993 je začelo glasilo »Naš poročevalec« izhajati mesečno. Vsebinsko in
oblikovno se je glasilo to leto bistveno
prenovilo, začelo se je objavljati serijo
specialističnih svetovanj, kar je finančno podprlo tudi Ministrstvo za gospodarske dejavnosti. Tistega leta sta se v
Domu obrtnikov mudila tedanji minister za zunanje zadeve Lojze Peterle (junija) in predsednik države Milan Kučan (septembra). Zbornica je v tem letu
obeležila 20. obletnico.
Leta 2002 je zaživela spletna stran
zbornice www.ooz-maribor.si. Pri OOZ
Maribor je takrat delovalo 18 sekcij. Glasilo Naš poročevalec je v preteklih petih letih izšlo v 11 številkah;
v povprečju na 46 straneh in v nakladi 3500 izvodov. Skupaj je v ekipi, ki jo
je kot glavni in odgovorni urednik vodil Marjan Ferš, sodelovalo 13 posameznikov. Vsebina glasila je bila zastavljena v skladu z dogovorjeno vsebino na
16
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uredništvu in aktualnimi dogodki. Glasilo so prejemali člani in druge posamezne ustanove v občini in državi, krovna
organizacija, druge območne zbornice,
upokojeni obrtniki in drugi naročniki.
Glasilo je bilo redno objavljeno na zbornični spletni strani.

Zgodba Našega
Poročevalca
se je pričela
leta 1975.

Namen glasila je redno obveščati bralce o aktualnih dogajanjih v zbornici in
drugih pomembnih regijskih ter lokalnih dogodkih za obrt, o novi področni
zakonodaji in drugih predpisih, poklicnem izobraževanju za obrt in usposabljanju članov, o delu strokovnih sekcij,
predstavlja dobre prakse naših članov,
vsebine projektov, ki jih izvaja zbornica,
objavlja strokovne članke, napovednik
dogodkov ipd.
Glasilo prav tako svojim članom omogoča cenovno ugodno oglaševanje izdelkov in storitev.

Glasilo Naš poročevalec je v zadnjih
letih izhajalo štirikrat letno in je lani
z novo podobo, ki jo zdaj držite v rokah, dobilo nov izgled v obliki revije ter
osveženo ime Poročevalec. Tudi spletna stran Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor je bila lani prenovljena.
NAŠA MOČ

Leto 1981

V glasilu takrat še Obrtnega združenja Maribor
je bilo predstavljeno notranje delovanje
naše organizacije, ki je poslovne prostore v
maju tega leta selila na Kersnikovo ulico 5 v
Mariboru, Občinska skupnost za cene Maribor
pa je sprejela, da so morali tudi samostojni
obrtniki po novem pred povišanjem cen
izdelkov in storitev cenike najprej poslati
skupnosti v potrditev.

Leto 1988

Na naslovnici so bili obrtniki in obrtnice pozvani
k prijavi na MOS ’88 in naj se predstavijo v
sklopu zunanje panonske razstave »VSE ZA
OBRT – OBRT ZA VAS«. Glasilo je bilo bistveno
daljše in polno vsebine. Združenje, ki je takrat
delovalo ločeno po šestih občinah, je vsaki
omogočila zapisati svojo vsebino.

OGLAŠUJTE
V REVIJI
POROČEVALEC

V reviji Poročevalec poleg uredniških
vsebin namenjamo prostor tudi za
promocijske in predstavitvene oglase
po vaši meri. Predstavite se bralcem
Poročevalca v tiskani reviji v obliki
oglasnih sporočil, ki so še posebej
ugodna za naše člane.

1.500

Predviden
doseg bralcev:

10.000

izvodov

4

Leto 1993

številke
letno

Ta številka glasila je bila posvečena jubilejni
20. obletnici zbornice. Leta1973 je devet
pogumnih, kot piše o obrtnikih, stanovskih
kolegih, zbralo okoli sebe enako misleče in
ustanovilo obnovljeno strokovno organizacijo.

Leto 2010

Podoba glasila je že dobila vsebinsko obliko,
ki je podobna današnji vsebini glasila. Zajema
strokovne članke, predstavitve dobrih praks in
članov, predstavlja domačo in tujo zakonodajo,
aktualne razpise ...

Leto 2018

Zbornica je organizirala in se udeležila veliko zanimivih in strokovnih dogodkov, o katerih se veliko bere v glasilu. Med drugim je bil v
okviru sejma MOS v Celju izveden »Mariborski dan« s strokovnim obrtnim in podjetniškim
dogajanjem, ki je vsak dan potekalo na velikem
in skrbno pripravljenem razstavnem prostoru zbornice.
SO NAŠI ČLANI

A4
notranja
stran
A4 ½
notranje
strani
A4 zadnja
stran
A4 ½
zadnje
strani

Cena za
nečlane

Cena
za člane

250 eur

200 eur

170 eur

136 eur

500 eur

400 eur

300 eur

240 eur

Cene ne vključujejo ddv.

02/ 330 35 00

info@ooz-maribor.si

P O R O Č E VA L E C
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Vabljeni na
svetovalni
intervju tudi
v Mariboru

Srečajte se s partnerji

VSTOPNA TOČKA
BE-READI ALPS
TRDO DELO, TRUD, VZTRAJNOST, POŠTENOST, ČAST,
E T IČ NO S T, K A KOVO S T I N ODL IČ NO S T T E R Z NA N J E I N
I N OVAC I J E , V S E T O S O T R A D I C I O N A L N E V R E D N O T E N A Š I H
Č L A N OV, K I J I H N A S VO J I Z B O R N I C I Z A G OVA R J A M O .

Tudi v projektu BE-READI ALPS sta
naša vloga in odgovornost zgrajeni
prav na teh vrednotah. Z dejavnostmi
želimo pomagati podjetjem pri vstopih na tuje trge. Zavedamo se, da je internacionalizacija ključnega pomena za
razvoj podjetij ter njihovih izdelkov in
storitev.

Projekt BE-READI ALPS prilagaja podporne storitve start-up podjetij potrebam zrelih podjetij v alpskem prostoru
in jim nudi »drugo življenje« s pomočjo dostopa do novih priložnosti v perspektivi odprtega inoviranja. Situacija v
gospodarstvu zaradi ukrepov, povezanih s koronavirusom, in blaženja posledic je posledično takšna, da sta projekt
in pomoč podjetjem ključnega pomena,
in sicer prek vstopnih točk in procesov,
ki jih omogočamo.
18
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V mesecu juliju in avgustu smo že bili
zelo dejavni. Prvi dogodek, kjer se bodo
podjetja lahko povezala prek poslovne
spletne platforme, bo potekal 5. novembra 2020.
Za več informacij smo vam na razpolago na VSTOPNI TOČKI BE-READI ALPS
– PRIPRAVITE SVOJE PODJETJE NA
NOV ŽIVLJENJSKI CIKEL:
Leonida Polajnar,
E: leonida.polajnar@ozs.si,
M: 051 662 119
Marjana Savić,
E: marjana.savic@ozs.si,
M: 041 666 642

NACIONALNA TOČKA ZA
P R E N O S L A S T N I Š T VA

Prenos lastništva podjetja je ena od faz
v življenjskem ciklu podjetja. Ta faza je
za večino podjetij kritična, zato želi država prek programov SPIRIT Slovenija,
javne agencije, podjetnike ozaveščati o
pripravah na postavljanje nasledstva in
prenos lastništva v podjetju ter sofinancirati nekatere dejavnosti oziroma procese, kjer podjetja in prevzemniki potrebujejo zunanjo strokovno podporo
ali kompetence.

V ta namen je SPIRIT Slovenija vzpostavila Nacionalno točko za prenos lastništva. Prek pooblaščenih oseb agencije lahko podjetniki na področju
prenosa lastništva pridobijo svetovalni
intervju, na katerem se seznanijo z izzivi in pastmi, s katerimi se lahko srečajo pri prenosu lastništva, in pridobijo podrobne informacije o vavčerski
spodbudi za sofinanciranje postopka
prenosa. Na temelju opravljenega svetovalnega intervjuja podjetnik prejme potrdilo agencije, ki je obvezna priloga k vlogi za vavčer. Sofinancirajo se
postopki priprave podjetja na prenos,
izvedba prenosa in usposabljanje prevzemnikov družinskih podjetij.
Več informacij:
www.podjetniski-portal.si/programi/
druzinsko-podjetnistvo

Osebno svetovanje:
Leonida Polajnar,
E: leonida.polajnar@ozs.si,
M: 051 662 119
(pooblaščena oseba agencije SPIRIT za
področje prenosa lastništva – za izvedbo svetovalnih intervjujev)

NAŠA MOČ

B E S E D I L O : M A R J A N A S AV I Ć

Podjetniška
mreža za
podporo
lastnikom in
naslednjikom
podjetij
SPIRIT Slovenija, javna agencija
spodbuja, da bi podporne institucije s področja podjetništva v okviru
kontinuiranih delavnic ustvarila podjetniško mrežo lastnikov in naslednikov podjetij z namenom medsebojne
podpore pri re-pozicioniranju podjetij v poslovnem okolju.
OOZ Maribor želi oblikovati skupino
10 podjetnikov iz vse Slovenije, ki se
srečujejo s podobnimi izzivi. Ciljne
skupine udeležencev so lastniki in
nasledniki.

Za udeležence bo zbornica organizirala pet kontinuiranih delavnic na
temo »Pomen pravočasne priprave
na prenos lastništva podjetja«.
Vsaka delavnica bo trajala 2 uri.
Na delavnicah bodo podjetniki:

1. pridobili znanje, kako se izogniti
napakam, ki so jih drugi podjetniki
naredili na poti prenosa podjetij (kot
na primer izzivi pri prevzemu podjetij ali pozicioniranju novega lastnika
podjetja);

P E T KO N T I N U I R A N I H D E L AV N I C :
P O M E N P R AVO Č A S N E P R I P R AV E N A P R E N O S L A S T N I Š T VA

16. september 2020 | 9:00-11:00
POMEN PRAVOČASNE PRIPRAVE NA
PRENOS LASTNIŠTVA PODJETJA

1.

4. se srečali in izmenjali mnenja z izkušenimi slovenskimi in tujimi podjetniki, ki imajo izkušnje s prenosom
lastništva in/ali strokovnjaki za prenos lastništva;
5. imeli možnost izmenjave izkušenj
v mreži s kolegi podjetniki, ki imajo
podobne izzive.
SO NAŠI ČLANI

2.

18. september 2020 | 9:00-11:00
VREDNOTENJE IN PRODAJA PODJETJA
Mateja Ahej, Targo finance, d.o.o.

25. september 2020 | 9:00-11:00
USPEŠEN PREVZEM DRUŽINSKEGA
PODJETJA (PSIHOLOŠKI VIDIK PRI PRENOSU
LASTNIŠTVA)

3.

Uroš KAVS, Inštitut MoST

4.

29. september 2020 | 9:00-11:00
FINANČNI IN DAVČNI VIDIK PRI
PRENOSU LASTNIŠTVA
Mateja Ahej, Targo finance, d.o.o.

2. spoznavali različne načine odločanja v podjetjih za bolj premišljeno
poslovanje;
3. razmislili o novih idejah za strateške premike pri organizaciji podjetij,
tržnem poziconiranju podjetja ali novih poslovnih izzivih;

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik,
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

5.

14. oktober 2020 | 9:00-11:00
IZZIVI IN PASTI PRI PRIPRAVI PODJETJA NA
PRODAJO ALI PREVZEM (PRIMERI IZ PRAKSE)
Leonida Polajnar, OOZ Maribor

Prva delavnica bo potekala na sedežu zbornice: Titova cesta 63, 2000
Maribor, za vsako naslednjo pa boste izvedeli na predhodni delavnici. Za vas
pripravljamo prijetno presenečenje.
Prijave in več informacij na spletni strani OOZ Maribor/Dogodki.

Dogodek s področja družinskega podjetništva financira Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javna agencija.
P O R O Č E VA L E C
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VIRTUALNI KARIERNEM SEJEM 2020 –
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

Letos Karierni sejem

V VIRTUALNI
OBLIKI
E N I I Z M E D P O S L E D I C G L O B A L N E PA N D E M I J E KO R O N AV I R U S A S TA T U D I I S K A N J E I N
V Z P O S TAV L J A N J E S O D O B N I H R E Š I T E V Z A I Z V E D B O K A R I E R N E G A S E J M A 2 0 2 0 V O K V I R U
OBSTOJEČIH RAZMER.

V podjetju Factumevent so tako skupaj
s strokovnjaki razvili koncept virtualnega okolja, ki bo omogočilo nemoteno
izvedbo sejma, upoštevajoč omejitve
socialnih stikov, ki bodo po vsej verjetnosti še nekaj časa zaznamovale naše
socialne interakcije v letu 2020 in mogoče še dlje.

Njihova ideja pa ne temelji samo na prilagoditvi trenutnim razmeram, ampak
želijo tudi nadgraditi uporabniško izkušnjo tako za naročnika in partnerje
kot tudi za razstavljavce in obiskovalce sejma.

Gre za pilotno izvedbo virtualnega kariernega sejma, ki ga namerava Mestna
občina Maribor (v primeru, da bo pilotna izvedba uspešna) v prihodnjih letih izvajati skozi t. i. hibridni model, torej v povezavi s kariernim sejmom v
fizičnem oz. realnem prostoru (dvorana Ljudski vrt »Lukna«).
Mestna občina Maribor je skupaj z vsemi sodelujočimi partnerji podprla predstavljeni koncept VITRUALNEGA KARIERNEGA SEJMA 2020, saj si vsi skupaj
želimo slediti sodobnim trendom in
uporabniškim navadam generacij, ki so
že odrasle s spletom. Tako nameravamo
izkoristiti vse prednosti, ki nam jih ponuja virtualno spletno okolje, in karierni sejem povzdigniti na novo, še višjo raven kakovosti in izvedbe.
20
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REZERVIRAJTE SI OBA
TERMINA

Letos se bosta izvedla dva virtualna
karierna sejma, ločeno za osnovnošolce in srednješolce.
Za učence OŠ – termin: pet delovnih
dni, od 16. do 20. novembra 2020
Za dijake SŠ – termin: pet delovnih
dni, od 23. do 27. novembra 2020

Sejem je namenjen osnovnošolcem oz.
srednješolcem, njihovim staršem in
svetovalnim delavcem.
K sodelovanju vabimo
gospodarstvo, podjetja, člane zbornice, da
predstavite posamezne
poklice in svoje obratovalnice.

Gospodarstvo ima tokrat priložnost, da
osnovnošolce še zlasti nagovori za vpis
v strokovne poklicne šole in osnovnošolce tako s predstavitvami v živo ali
zasebnih pogovorov prek spleta motivira za njihove poklice. Podjetja lahko predstavijo kako delo poteka v praksi in kako lahko s poklicem začnejo v
okviru prakse že v času šolanja. Srednješolce pa lahko nagovorijo kot svoj
neposredni potencialni kader.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor bo posamezne poklice

Vabimo podjetja
in člane
zbornice, da se
nam pridružite
na virtualnem
sejmu in se
predstavite.
NAŠA MOČ

predstavila v dvorani »GOSPODARSTVO — PODJETNIŠTVO: POKLICI IN
DELODAJALCI«.
PREDNOSTI:

faza načrtovanja;
stroškovna učinkovitost;
usmerjanje v ciljno publiko;
prilagodljivost obiskovalcem;
nabor dejavnosti na stojnici:
predstavitev razstavljavca z opisom,
slikami, video vsebinami, kontaktnimi podatki in grafično dodelan virtualni prostor z enotno navedbo razstavljavca ali prilagojeno izdelavo
(odvisno od paketa), pogostimi vprašanji in možnostmi odgovarjanja
(live chat ali chat sistem na pridobitvi
odgovorov), sistem za nalaganje gradiva s spleta (dokumentacija, razpisi,
letaki, obrazci …), možnost »bookiranja« zasebnih pogovorov prek sple-

SO NAŠI ČLANI

ta – naročilo na razgovore. Po želji se
lahko dodajo moduli, ki bodo stojnico naredili bolj atraktivno in dogajanje na sejmu tudi bolj interaktivno:
chat live room sistem, kjer se bodo
lahko obiskovalci vključili v skupinski klepet z razstavljavcem in postavljali vprašanja, interaktivne delavnice prek spleta z orodji za video
konference, webinarji ipd.;

regionalna neomejenost;

analitika in evalvacija: z napredno
analitiko bomo omogočili tako razstavljavcem kot obiskovalcem, da spremljajo učinkovitost svojih dejavnosti. Pridobili bomo realne podatke, kakšen je bil
interes obiskovalcev in kateri razstavljavci so bili najuspešnejši.
D ODAT NA Z A N I M I VO S T

Platforma temelji na ISO-standardih.
Platforma bo odprta za obdobje enega
tedna polne funkcionalnosti. Možno je
koriščenje na daljši rok in sicer 10 me-

secev. Razstavljavec ima možnost sam
izbrati, katere informacije želi predstaviti uporabniku, tj. mladim, njihovim
staršem in strokovnim delavcem ter
drugi širši javnosti.

ORGANIZIRAMO DOGODEK Z
D ODAT N I M I I N F OR M AC I JA M I

Podrobnosti v zvezi z opremljanjem
virtualne stojnice boste izvedeli na
skupnem srečanju vseh članov OOZ
Maribor, ki bo v četrtek, 17. 9. 2020
ob 17:00 uri v izobraževalni dvorani
OOZ Maribor.
Celoten proces vpisa, vnosa in opremljanja virtualne stojnice bo potekalo
po enostavnih korakih in v celotni fazi
s podporo zunanjih strokovnih sodelavcev.
Prijave in dodatne informacije:
Marjana Savić,
E: marjana.savic@ozs.si,
T: 041 666 642

P O R O Č E VA L E C
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Napovednik
SEPTEMBER

IZMENJAVA DOBRIH PRAKS

15.

OGLED DOBRIH PRAKS PODJETIJ S PODROČJA ENERGETIKE
Pomurje

IZOBRAŽEVANJE

POMEN PRAVOČASNE PRIPRAVE NA PRENOS LASTNIŠTVA PODJETJA
OOZ Maribor

16.

IZOBRAŽEVANJE IN PREDSTAVITEV
AKTIVNOSTI OOZ MARIBOR

17.

NAČRTOVANJE IZSTOPA IZ PODJETJA
OOZ Maribor

IZOBRAŽEVANJE

VREDNOTENJE IN PRODAJA PODJETJA
OOZ Maribor

18.

IZOBRAŽEVANJE

BURN - CORONA - OUT!!! SKUPAJ PREŽGIMO CORONO
OOZ Maribor

23.

SLAVNOSTNA PRIREDITEV

SLAVNOSTNA PRIREDITEV OOZ MARIBOR S PODELITVIJO JUBILEJNIH PRIZNANJ
OOZ Maribor

24.

IZOBRAŽEVANJE

USPEŠEN PREVZEM DRUŽINSKEGA PODJETJA
OOZ Maribor

25.

IZMENJAVA DOBRIH PRAKS

OGLED PODJETIJ S PODROČJA ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA IN POTENCIALOV
Lendava

29.

IZOBRAŽEVANJE

FINANČNI IN DAVČNI VIDIK PRI PRENOSU LASTNIŠTVA
OOZ Maribor

29.

IZOBRAŽEVANJE
UPRAVLJANJE S KONFLIKTI
OOZ Maribor

30.

OKTOBER

IZOBRAŽEVANJE

14.

IZZIVI IN PASTI PRI PRIPRAVI PODJETJA NA PRODAJO ALI PREVZEMA
OOZ Maribor

IZOBRAŽEVANJE

21.

22

EMOCIONALNA INTELIGENCA - KORAK DO NOVEGA NIVOJA POSLOVANJA
OOZ Maribor
Prijave in več informacij najdete na www.ooz-maribor.si, pod zavihkom Dogodki.
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NAŠA MOČ

PRIDRUŽITE SE OBRTNOPODJETNIŠKI ZBORNICI SLOVENIJE!
Skupaj nas je 62 OBMOČNIH ZBORNIC po vsej
Sloveniji, ki vam lokalno svetovanje in pomoč, ki
jo potrebujete pri svojem poslovanju, nudimo
praktično pred vašim pragom.

TUKAJ SMO ZA
IN ZARADI VAS.
OOZ Maribor pokriva
območje naslednjih občin:
Občina Maribor
Občina Duplek
Občina Rače-Fram
Občina Hoče-Slivnica
Občina Miklavž na Dr. polju
Občina Starše

Pišite nam, z veseljem vam
bomo svetovali in pomagali.

02/ 330 35 00
info@ooz-maribor.si
Uradne ure vsak delovnik od
8.00 do 15.00 ure, sreda do
16.00 ure, petek do 14.00 ure.

SVETOVANJE

POSTANI ČLAN

ZA VAS IN VAŠO
POSLOVNO PODPORO
SERVIS IN ZASTOPANJE
Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor je tista zbornica,
ki vas spodbuja, imamo odlične svetovalce v strokovnih službah, ki
vam pomagajo, iščemo najboljše predavatelje, ki vam posredujejo
nova znanja, dajemo prostor mreženju in izmenjavi mnenj svojih
članov, prisluhnemo težavam svojih članov in jih poskušamo
urediti (individualno ali na sistemski ravni).
Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor je združenje, ki se
zavzema za ohranjanje tradicionalnih vrednot svojega članstva:
delavnost, marljivost, vztrajnost, poštenost, čast, etičnost,
kakovost in odličnost, znanje in inovativnost.

Svetujemo na različnih področjih
poslovanja. Za nami pa stoji tudi
skupina
vrhunskih
strokovnih
svetovalcev na OZS v Ljubljani z
večletnimi izkušnjami.

OBVEŠČANJE

Bodite seznanjeni s pomembnimi
informacijami. Revija Poročevalec
izide štirikrat letno, e-novičke o
aktualnih razpisih, novostih in
dogodkih pošiljamo tedensko.

TUJINA

Vzpostavili
smo
pisarno
za
čezmejno izvajanje storitve, kjer
vam svetujemo, kako opravljati
vašo dejavnost na območju druge
države. Poznamo pasti in imamo
izkušnje iz prakse.

IZOBRAŽEVANJE

Organiziramo strokovne delavnice
in usposabljanja v okviru projektov
zbornice ter aktualnih strokovnih
tematik.

MREŽENJE

Nudimo pomoč pri odpiranju novih
trgov in poslovnih priložnostih na
domačem in tujem trgu.

