
Tiskovina / Poštnina plačana pri pošti 2102 Maribor

Št. 1–2 2018

InFOrMATOr OBMOČne OBrTnO-PODjeTnIŠKe ZBOrnICe MArIBOr
NAŠPOrOČeVALeC

P
r

e
je

M
n

IK

Glasilo je brezplačno, sodi med informativne publikacije in je namenjeno članom OOZ Maribor | Izdajatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor | Oblikovanje in tisk: Grafični studio OK, Maribor

Podelili jubilejna priznanja za leto 2017
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

OOZ Maribor je 14. decembra na slovesnosti ob podelitvi jubilejnih priznanj za leto 2017 v Hotelu
Habakuk pod Pohorjem priredila pravo zimsko pravljico. Poleg jubilejnih priznanj za 10, 20, 30, 35, 40
in 45 let v obrti je bilo podeljenih tudi pet jubilejnih priznanj za 50 let opravljanja obrtne dejavnosti
in vsestranskega prizadevanja za razvoj obrti. Slavnostni govornik na prireditvi, kjer se je zbralo
preko 230 obrtnikov, podjetnikov in vabljenih, je bil Aleš Pulko, predsednik OOZ Maribor.

V uvodnem pozdravu je Aleš Pulko
poudaril, da je posebna čast tega do-

godka namenjena podjetništvu in podjet-
nikom, ki soustvarjajo to gospodarsko oko-
lje in boljši jutri. In še posebej tistim, ki v
obrti vztrajajo desetletja z vsemi vzponi in
padci vred in ki bodo zagotovo znali dati
koristne napotke mlajšim. Napotke, kako
uspešno v opravljanju obrtne dejavnosti, da
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bodo na tej poti dočakali jubileje kot so 10,
20, 30 ali celo 50 let uspešne obrtniške
poti.  

Jubilejna priznanja za 10 in 20 let uspeš-
nega delovanja v obrti je jubilantom pode-
lil Dušan Fidler, podpredsednik OOZ Ma-
ribor. Jubilejna priznanja za 30, 35, 40 in
45 let opravljanja obrtne dejavnosti sta
skupaj z Alešem Pulkom, predsednikom
OOZ Maribor jubilantom podelila župan
mesta Maribor Andrej Fištravec in občine
Rače-Fram Branko Ledinek ter David
Kumer, podžupan občine Duplek. Za 35
let opravljanja obrtne dejavnosti so prizna-
nje prejeli: ACK, trgovina, gostinstvo, tu-
rizem, promet ter druge storitve d.o.o.,
Bučar Drago s.p., Kovinarstvo Bučar, Mi-
klavž na Dravskem polju, Klepos, Splošno
stavbeno kleparstvo in krovstvo d.o.o.,
Kupčič Vojko s.p., Mizarstvo, Oberčkal
Bojan s.p.– prepisovanje, razmnoževanje,
fotokopiranje ter prodajalna za prodajo na
drobno in Selinšek Maks s.p., Klemaks –
krovstvo, kleparstvo ter zaključna gradbena
dela. Jubilejno priznanje za 40 let dela v
obrti bi prejel Peinkiher Marijan s.p., tran-
sport, logistika iz Dogoš, ki pa je žal pred
kratkim preminil, priznanje bo naknadno
prevzel njegov sin Aleš Peinkiher. Jubilejno
priznanje za 45 let dela v obrti bo kasneje
prevzel tudi Šantl Feliks s.p., Felikstran-
sport prevozništvo iz Razvanja, kot tudi
ostali prejemniki priznanj, ki se zaradi ob-
veznosti niso udeležiti slovesne podelitve.
Še posebej slovesna je bila podelitev zlatih
priznanj za 50 let uspešnega opravljanja

obrtne dejavnosti in vsestranskega prizade-
vanja za razvoj obrti. Prejemniki priznanj
so bili predstavljeni s kratkimi filmskimi
predstavitvami na velikem platnu. Dobit-
niki jubilejnega priznanja za 50 let opra-
vljanja so: Ernest Draš, Hidra d.o.o, ki je
spregovoril o svojem začetku obrtniške poti
v transportu in kasneje v gradbeni meha-
nizaciji in proizvodnji hidravličnih gibljivih
cevi. Povedal je tudi, da je ponosen na re-
zultate, dosežene v okviru obrtne zbornice,
kjer je bil aktiven vrsto let. Naslednji jubi-
lant z visokim stažem uspešnega dela v
obrti Ratimir Krznarič je svojo poslovno
pot začel v Gornji Radgoni, ima pa že 37
let frizerski salon na Slovenski ulici v Ma-
riboru. Marki Johnny s.p., Gostinstvo in
turizem, je po smrti staršev lani, letos
uradno prevzel lokal z bureki v Slovenski
ulici v Mariboru. Bureki so bili sicer naj-
bolj popularni v 80 letih prejšnjega stoletja,
ko je bilo v Mariboru preko 20 lokalov,
kjer so izdelovali in prodajali burek. V ob-
dobju po osamosvojitvi je šlo s poslom
slabše, zadnji dve leti pa se spet obrača na
bolje, je povedal. Podjetje Neonart, svetl-
obni in reklamni napisi Krevh d.o.o., je
predstavila Helena Krevh Zorec. Danes ga
vodita z možem, nastalo pa je iz obrtne de-
lavnice, ki jo je leta 1967 ustanovil njen
oče. Jubilejna priznanja sta vsem štirim zla-
tim jubilantom podelila Aleš Pulko in An-
drej Fištravec, župan Mestne občine Mari-
bor. Peto prestižno priznanje za 50 let obrti
sta Pavlu Ledineku iz podjetja Lestro Ledi-
nek, podjetja za proizvodnjo lesno obdelo-

valnih strojev in orodij d.o.o. iz Hoč pode-
lila Aleš Pulko in Anita Arzenšek, podžu-
panja občine Hoče – Slivnica. Podjetje za-
posluje preko 300 delavcev, sodijo med
najboljše izdelovalce lesno obdelovalnih
strojev na svetu, imajo pa tudi nekaj sve-
tovnih patentov.

V imenu jubilantov je ob zaključku sve-
čane podelitve jubilejnih priznanj sprego-
voril Pavel Ledinek, član prvega upravnega
odbora Združenja samostojnih obrtnikov
Maribora, skupine obrtniških zanesenja-
kov, ki so pričeli pisati zgodovino organi-
ziranega obrtništva v mestu ob Dravi.

V spremljevalnem programu je zbranim
zapelo pet deklet skupine Jazz Ladies, pet
profesionalnih glasbenic, ki jih je združila
ljubezen do jazz glasbe. Uvodoma pa so se
predstavili tudi ponudniki štajerskih vin in
penine ter različnih delikates. 

Izvedbo jubilejne prireditve OOZ Maribor so omogočili tudi Vina Joannes Protner Boštjan, Marko Cesar čebelar, Turistična kmetija
Černe, gostišče z nastanitvijo, Motel in Pizzerija Črni baron, Restavracija Vnukec. Zahvala za sodelovanje gre tudi Zavodu za turizem
Maribor – Pohorje, Srednji trgovski šoli Maribor - smer Aranžerski tehnik in Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor.  

IZ OOZ MARIBOR
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Najmlajše je obdaril Božiček
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

Najlepša prednovoletna prireditev je bila tudi ob zaključku
lanskega leta obdaritev otrok obrtnikov in otrok pri njih
zaposlenih delavcev. Tako se je 21. decembra 2017 v dvo-
rani kina center Maribox v spremstvu staršev zbralo
okrog 110 otrok, ki so nestrpno čakali na prihod Božička.

Najprej so si ogledali najnovejšo zimsko predstavo Miški-
nega gledališča z naslovom Babica zima gre na jug. Naga-
jivi pujsek Snežko in njegova prijateljica Srečka sta navdu-
šila s hudomušnostjo, otroci so jima pomagali okrasiti no-
voletno jelko, prižgati lučke, speči potico, z njima je zaple-
sala in zapela vsa dvorana. Višek veselja in pričakovanja
je seveda prinesel prihod Božička z obdarovanjem otrok,
ki so se razveselili darov. Kot vedno nadvse prisrčna prire-
ditev.      

IZ OOZ MARIBOR

Skupščina OZS je na svoji 8. redni seji,
dne 23. 1. 2018 sprejela Sklep o razpisu

volitev in Pravilnik o izvedbi volitev v or-
gane sekcij Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije in organe Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije za mandatno obdobje
2018 – 2022.

Volitve v organe sekcij
OOZ Maribor poziva vse člane, da kan-

didirajo za člane Skupščine pri sekciji v
okviru katere delujejo. Svoje kandida-
ture/soglasje poslanca za člana skupščine
sekcije naj oddajo svoji sekretarki sekcije
na OOZ Maribor najkasneje oz. vklju-
čno do TORKA, 6.3.2018, da bo sekcija
lahko še pravočasno uredila vse potrebno
in posredovala imenovanega/izvoljenega
kandidata za poslanca skupščine sekcije
na OZS. Rok pri OZS za oddajo kandida-

tur za člane skupščine sekcij, člane uprav-
nega odbora (pri sekcijah, ki imajo klasičen
sistem volitev) ali predsednika sekcije (pri
sekcijah, ki imajo mandatarski sistem voli-
tev) je do ČETRTKA, 15.3.2018.

Volitve v organe OZS
Vsaka OOZ in vsaka sekcija OZS mora

ime poslanca za skupščino OZS oddati
najkasneje oz. vključno do petka, 18. 5.
2018. Prav tako morajo kandidati za
predsednika in člane nadzornega odbora
OZS ter kandidati za predsednika OZS
svojo kandidaturo vložiti najkasneje oz.
vključno do PETKA, 18.5.2018.

Volilna skupščina ozs

Volilna skupščina OZS
Volilna skupščina OZS za volitve organov

zbornice bo predvidoma 2. 7. 2018.

Opozorilo na določbo statuta ozs:
V skladu s 24. členom Statuta OZS

člani zbornice opravljajo svoje funkcije
v organih in drugih oblikah delovanja in
odločanja zbornice neprofesionalno ter
so lahko izvoljeni oziroma imenovani le
pod pogojem, da iz naslova članarine in
drugih finančnih obveznosti na dan od-
daje kandidature in izvolitve oziroma
imenovanja nimajo dospelih, zapadlih,
neplačanih obveznosti do zbornice.

Vsa morebitna vprašanja lahko naslo-
vite na direktorico OOZ Maribor, Leo-
nido POLAJNAR.

e-pošta: leonida.polajnar@ozs.si,
GSM: 051 662 119

Ne prezrite
Obvestilo in poziv članom k oddaji kandidatur za volitve v organe
sekcij OZS in organe OZS za mandatno obdobje 2018-2022



Vljudno vabimo na predstavitev Četr-
tega javnega razpisa za sofinancira-

nje manjših začetnih investicij na pro-
blemskem območju Maribora s širšo
okolico in posledično sprememb Tretjega
javnega razpisa za garancije bančnim
kreditom za mikro, malo in srednja pod-
jetja v okviru Regijske garancijske sheme
za Podravje,  ki bo v ponedeljek, 5. 3.
2018 ob 16.00 uri,  v izobraževalni dvo-
rani  Območne obrtne zbornice Maribor,
Titova cesta 63, 2000 Maribor. 

Razpisa bo predstavila predstavnica
Mariborske razvojne agencije, 

ga. Irena Podletnik 

Predmet Četrtega javnega razpisa za
sofinanciranje manjših začetnih investi-
cij na problemskem območju Maribora
s širšo okolico je sofinanciranje manjših
začetnih investicij in je namenjen gospo-
darskim subjektom na območju občin
Kungota, Pesnica, Hoče-Slivnica, Mestne
občine Maribor, Ruše, Selnica ob Dravi,
Podvelka, Radlje ob Dravi in Ribnica na

Pohorju. Pridobiti je možno do 50.000,00
EUR nepovratnih sredstev za začetne inve-
sticije v osnovna sredstva.

Program:
predstavitev razpisov,
vprašanja in odgovori.

Razpis in sprememba sta bila 16. 2. 2018
objavljena v Uradnem listu št. 9/2018, do
njiju pa lahko dostopate tudi preko spletne
strani www.mra.si. Vljudno vabljeni!

Javni razpis »Sofinanciranje indivi-
dualnih sejemskih nastopov podjetij
na mednarodnih sejmih v tujini – 2018

Obveščamo vas, da je SPIRIT Slovenija,
javna agencija objavila na svoji spletni
strani »Javni razpis »Sofinanciranje indivi-
dualnih sejemskih nastopov podjetij na
mednarodnih sejmih v tujini – 2018«.
Namen javnega razpisa je uspešno uvelja-
vljanje mikro, malih in srednjih podjetji (v
nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zviša-
nje stopnje internacionalizacije podjetij.
Cilj javnega razpisa je podpreti indivi-
dualne sejemske nastope podjetij v tujini.
Na spletni strani so objavljene celotne in-
formacije glede višine sofinanciranja, upra-
vičenih stroškov, pogojev za sodelovanje
itd.

Več informacij na: http://www.spiritslo-
venia.si/javni-razpisi-in-narocila

Javni razpis za dodelitev štipendij za
deficitarne poklice za šolsko leto
2018/2019 (250. javni razpis)
• Predmet javnega razpisa je štipendiranje
izobraževanja na ravneh izobraževanja in
področjih, opredeljenih v Politiki štipendi-
ranja, od šolskega leta 2018/2019 do izteka
izobraževalnega programa. Pogoji za prido-
bitev štipendije: Vlagatelj mora biti prvič
vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih
programov ter izpolnjevati druge razpisne
pogoje. Višina štipendije: mesečno 100,00

EUR. Dostopnost vloge: vloga bo do-
stopna v juniju 2018.

Več informacij na:  http://www.sklad-
kadri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-raz-
pisi/

Javna povabila ZRSZZ: 
Usposabljanje na delovnem mestu 
– mladi 2017/2018
• Usposabljanje na delovnem mestu in po-
vračilo upravičenih stroškov usposabljanja
za brezposelne, mlajše od 30 let, ki so naj-
manj 3 mesece prijavljeni med brezposel-
nimi. Odprto do razdelitve razpoložljivih
sredstev, najdlje do 30. 11. 2018. 

Več informacij na: https://www.ess.gov.
si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/u
sposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-
2017-2018  

• Zaposli.me 2017/2019
Subvencija od 5.000 do 7.000 EUR. Za
najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposel-
nih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo
ciljnim skupinam programa in vam jih
predlagamo za vključitev. Javno povabilo
odprto do porabe sredstev oziroma najkas-
neje do 31. 7. 2019.

Več informacij na: https://www.ess.gov.
si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/z
aposli-me-2017-2019 

• Delovni preizkus 2017/2018
Delovni preizkus in povračilo stroškov de-
lovnega preizkusa za brezposelne, prija-

vljene pri Zavodu, ne glede na starost in
trajanje brezposelnosti. Javno povabilo je
odprto do objave obvestila o razdelitvi sred-
stev oziroma najkasneje do 31. 7. 2018.

Več informacij na: https://www.ess.gov.
si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/d
elovni-preizkus-2017-2018 
• Učne delavnice
Praktično usposabljanje za brezposelne pri
delodajalcih iz socialnega podjetništva in
povračilo upravičenih stroškov usposablja-
nja. Povabilo je odprto od 15. 1. 2018 do
porabe sredstev, najdlje do 31. 12. 2018.

Več informacij na: https://www.ess.gov.
si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/u
cne-delavnice
• Priložnost zame v nevladnih organiza-
cijah
Subvencija 7.250 EUR ali 9.250 EUR za za-
poslitev brezposelnih iz ciljne skupine v nev-
ladnih organizacijah, za najmanj 15 mesecev,
s 3-mesečnim poskusnim delom. Povabilo je
odprto do razdelitve sredstev oziroma najdlje
do 30. 4. 2018. Od 24. 10. 2017 se lahko
prijavite tudi delodajalci iz sektorja S.11, ki
izpolnjujete pogoje povabila.

Več informacij na: https://www.ess.gov.
si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/p
riloznost-zame-v-nvo
• Trajno zaposlovanje mladih

Subvencija 5.000 EUR za zaposlitev mla-
dih, ki še niso dopolnili 30 let in so prija-
vljeni med brezposelnimi ter vam jih pred-
lagamo za vključitev. Delovno razmerje je
za nedoločen čas. Ponudbe oddate elek-
tronsko do 31. 7. 2019 oziroma do obve-
stila o zaprtju povabila za posamezno regijo
ali leto.

Več informacij na: https://www.ess.gov.
si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/t
rajno-zaposlovanje-mladih-1
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RAZPISI

Slovenski podjetniški sklad razpisuje 79,2 mio eur garancij
za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Z  garancijami Slovenskega podjetniškega sklada lažje, hitreje in ceneje do bančnih kreditov 

Maribor, 16. februar 2018 - Slovenski
podjetniški sklad (v nadaljevanju

SPS)  je danes v Uradnem listu RS št.
9/2018 objavil javni razpis za odobravanje
garancij za zavarovanje bančnih kreditov
z oznako P1 plus 2018. Skupno v višini
79,2 mio EUR razpisanih garancij s sub-
vencijo obrestne mere, bodo tudi letos preko
SPS-a lahko najemala mikro, mala in sred-
nje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) za
kredite, ki jih bodo predhodno odobrile
banke1. Na ta način bo MSP-jem tudi letos
omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop
do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu
kredita vstopa kot garant, ki podjetju za-
gotovi 60 % ali 80 % zavarovanje ban-
čnega kredita. 

Dodatne ugodnosti garancije SPSa,
ki jih ne smete prezreti

Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem
bančnega kredita z garancijo SPSa bodo
podjetja deležna tudi znižane obrestne
mere, ki je v okviru treh kreditno - garan-
cijskih linij prilagojena glede na stopnjo
razvitosti podjetja in glede na starost pod-
jetja. 6 mesečni EURIBOR znaša:
• + 0,65 % ali 0,90 % za zavarovanje kla-

sičnih projektov, 
• + 0,65 % za zavarovanje tehnološko ino-

vativnih projektov 
• + 1,15 % za zavarovanje dejavnosti iz

šifre G2

Z izdajo garancije se še:
• poveča možnost pridobitve kredita tistim

podjetjem, ki nimajo sami zadostnih jam-
stev za zavarovanje kredita ali jih želijo
sprostiti za nov investicijski ciklus,

• zagotovijo garancije za investicijske ban-
čne kredite do maximalne višine
1.250.000 EUR in mikrogarancije za
obratna sredstva do maximalne višine
200.000 EUR,

• zagotovi kredit, ki lahko krije do največ
80 % vrednosti upravičenih stroškov pro-
jekta,

• zagotovi možnost koriščenja moratorija
do 24 mesecev,

• zagotovi daljša ročnost kredita do 10 let,
strošek odobritve garancije pa se ne zaraču-
nava. 

Na razpis se lahko prijavijo mikro,
mala in srednje velika podjetja, s sede-
žem v Republiki Sloveniji, ki:
• se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z

gospodarsko dejavnostjo in so organizi-
rane kot gospodarske družbe, samostojni
podjetniki posamezniki, zadruge ali za-
vodi, ter socialna podjetja (so.p) s statu-
som gospodarske družbe

• imajo vsaj 1 zaposlenega za poln delovni
čas in manj kakor 250 zaposlenih

• letni promet ne sme presegati 50 mio
EUR, bilančna vsota pa ne 43 mio EUR

Oddaja vlog na SPS
Vloge lahko podjetja za upravičene stro-

ške, ki so nastali od 01.01.2018 do
31.12.2019,  oddajo na SPS vsakih 14 dni,
in sicer: 15.3., 1.4., 15.4., 1.5., 15.5.,
1.6., 15.6., 1.7., 1. 9., 15.9., 1.10., 15.
10. 2017.

*Natančni pogoji so podrobneje definirani
na ravni javnega razpisa P1 plus 2018, ki ga
najdete na http://www.podjetniskisklad.si/sl/
razpisi?view=tender&id=64in v Ur. l. RS št.
9/2018. 

Skupno razpisanih 79,2 mio EUR ga-
rancij za bančne kredite s subvencijo obre-
stne mere zadostuje za podporo okoli 400
MSPj-ev, ki najamejo kredit pri banki in
na ta način okrepijo konkurenčno delova-
nje na trgu ter izboljšajo tržni položaj. 

Predstavitev razpisa P1 plus 2018 - Ga-
rancije Sklada za bančne kredite s sobven-
cijo obrestne mere bodo predstavljene v
torek, 6. 3. 2018 ob 12.50 uri na OOZ
Maribor v okviru dogotka B2Credit

1  Seznam bank, ki sodelujejo s SPS-jem je dostopen v
razpisni dokumentaciji P1 plus 2018 – Garancije za ban-
čne kredite s subvencijo obrestne mere
2  Dejavnosti iz šifre G – trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil 

Slovenski podjetniški sklad

Financiranje je bilo mogoče zaradi jamstva v okviru COSME in Evropskega sklada za strateške naložbe (»EFSI«), ustanovljenega v okviru investicijskega načrta za Evropo. Namen EFSI je podpora finan-
ciranju in implementaciji produktivnih naložb v Evropski uniji in zagotoviti boljši dostop do financiranja.

Učinki so dokaz da so garancije za zavarovanje bančnih kreditov nujno potrebne 
V obdobju 2007-2016 je bilo preko garancijske sheme skupno podprtih preko 3.000 projektov, ki so izvedli za okoli 1.289 mio EUR
investicij. Učinki podprtih podjetij z garancijami SPSa kažejo dobre poslovne rezultate, koristne za celotno slovensko gospodarstvo.
Podprta podjetja z garancijami SPSa so ohranila preko 64.100 delovnih mest ter ustvarila skoraj 7.600  novih delovnih mest oz.
kar 2,5 novega delovnega mesta na podjetje. Statistika pa kaže tudi to, da so vsa podprta podjetja v opazovanem obdobju treh let
po investiciji povprečno vrednost na zaposlenega povečala za cca 20%. 



V okviru SPOT svetovanje Podravje se izvajajo naslednje aktiv-
nosti:

• Informiranje o podjetniških vsebinah v regiji;
• Svetovanje za potencialne podjetnike in MSP;
• Povezovanje regionalnega podpornega okolja; 
• Usposabljanja in delavnice za potencialne podjetnike in MSP; 
• Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti; 
• Sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte.

Aktivnosti se izvajajo na sedežu SPOT svetovanja Podravje, ki
se nahaja v prostorih Mariborske razvojne agencije na Pobreški
cesti 20 v Mariboru. Namen aktivnosti je približati informacije
oz. svetovanja končnemu uporabniku (potencialni podjetnik oz.
obstoječi MSP), zato vas lahko obiščejo tudi na vašem naslovu.

Uradne ure svetovalcev na sedežu SPOT svetovanje Podravje:
Ponedeljek: 8.00 – 14.00
Torek: 8.00 – 14.00
Sreda: 12.00 – 18.00
Četrtek: 8.00 – 14.00
Petek: 8.00 – 14.00.
Kontakt: 02 333 13 85, spot.podravje@mra.si. 
Več informacij na spletni strani OOZ Maribor.

V okviru SPOT svetovanja Podravje deluje osem svetovalcev
(dva iz OOZ Maribor).

Svetovalci SPOT v okviru svojih SPOT aktivnosti redno pripra-
vljajo zbir vseh novo objavljenih razpisov ter dogodkov za po-
tencialne podjetnike in obstoječe MSP, ki so brezplačni.

Zbirajo se na področju vseh 41 občin iz podravske regije, ki
jih pokriva SPOT svetovanje Podravje.

Informacije ažuriramo tedensko in se vsak torek objavijo na
spletni strani Podjetniškega portala (www.podjetniski-portal.si).

Če želite biti osebno obveščeni o teh novostih, se lahko prijavite
na prejemanje brezplačnega tedenskega informativnega e-bil-
tena. Prijavo lahko uredite na navedeni spletni strani Podjetniškega
portala.

»SPOT svetovanje Podravje je sofinancirano s pomočjo Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.«
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RAZPISI / AKTUALNO

Sprememba namembnosti 
v enostanovanjskih objektih 
Po novem Gradbenem zakonu, ki začne veljati 1.6.2018 je pred-
videno, da mora biti za vsako spremembo namembnosti, ki se
po njem Gradbenem zakonu šteje za spremembo, pridobljeno
gradbeno dovoljenje. Gradbeni zakon obenem za takšno spre-
membo namembnosti (razen pri nezahtevnih objektih) zah-
teva tudi pridobitev uporabnega dovoljenja. 

Izkoristite popust
Članu, ki najkasneje do konca februarja
tekočega leta plača letno članarino 
v enkratnem znesku, se mu prizna 
popust v višini enomesečne članarine.

V kolikor boste do 28.02.2018 poravnali članarino za leto 2018
(11 mesečnih članarin), vam OZS prizna popust v višini enome-
sečne članarine. Pri plačilu uporabite sklic: vaša DŠ-2018.
Če se boste odločili za to možnost je postopek tak: Poknjižite
prejet račun za članarino za januar 2018. Do 28. 02. 2018 po-
ravnate celoletno članarino (11 mesečnih zneskov). Za člana-
rino za obdobje od februarja do decembra 2018 pa boste dobili
od OZS en dokument (bremepis), ki ga tudi poknjižite.

Poravnan mora biti tudi ves dolg za nazaj.

Koga zavezuje kolektivna 
pogodba trgovine in 
novosti
Od 1. januarja 2018 se uporablja Aneks št. 3 h Kolektivni po-
godbi dejavnosti trgovine Slovenije. V nobeni zakonodaji ni do-
ločeno, da morajo biti trgovine ob nedeljah ali praznikih ZA-
PRTE!! Ker je veliko laičnih razlagalcev aneksa, ki podjetnike
in obrtnike napačno informirajo, v nadaljevanju navajam nekaj
osnovnih dejstev o kolektivnih pogodbah, nedeljskem delu in
odprtju/zaprtju trgovin.
Več informacij na:
http://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/bodo-8-fe-
bruarja-trgovine-zaprte-5a7af77dbebe220db097e960

Novosti novele Uredbe o 
ravnanju z embalažo in 
odpadno embalažo
Na spletni strani OOZ Maribor vam je na voljo povezava na
predstavitev novosti novele Uredbe o ravnanju z embalažo in
odpadno embalažo (Ur.l. RS, št. 35/17), ki je bila predstavljena
15.2.2018 na OZS v Ljubljani s strani Ministrstva za okolje in
prostor. 
Več informacij na: https://www.ooz-maribor.si/vpis-v-evi-
deno-na-arso-ter-vodenje-evidenc-embalaze-dane-na-trg/

Informacije o novih razpisih 
in brezplačnih dogodkih – 
vse na enem mestu!

Z začetkom leta 2018 je bilo po Sloveniji pod okriljem Javne agencije SPIRIT
Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter EU sklada za
regionalni razvoj vzpostavljenih 12 slovenskih poslovnih točk. Za območje
podravske regije je OOZ Maribor kandidirala skupaj s štirimi konzorcijskimi
partnerji in uspela s prijavo. Na poslovni točki se izvajajo brezplačne storitve
svetovanja za potencialne podjetnike ter mala in srednje velika podjetja
(MSP). Svetovanja so namenjena krepitvi podjetniškega potenciala za MSP
ter pospeševanju ustanavljanja novih MSP.





Prijavnica za razstavljanje na sejmu MEGRA 2018 (Gornja Radgona, 4. - 7. 4. 2018)

Želim najeti             :                         m2 opremljenega prostora na skupnem razstavnem prostoru OOZ MB,      
m2 zunanjega razstavnega prostora

Podjetje/s.p. Naslov podjetja/s.p:

Davčna številka E-poštni naslov:  Telefon/Mobi:  

Ime in priimek odgovorne osebe prisotne na razstavnem prostoru:

Datum Žig Podpis

Torek, 6. marec 2018 | 16:00-19:00 
Lokacija: izobraževalna dvorana v pritličju,
OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 Ma-
ribor

Vsebina delavnice
Sestava letnega poročila in davčnega

obračuna za gospodarske družbe za leto
2017 (pregled novosti – Pravilnik o spre-
membah Pravilnika o davčnem obračunu
davka od dohodkov pravnih oseb) ter dav-
čni obračun za samostojne podjetnike in
posebnosti pri poročanju samostojnih pod-
jetnikov na poenotenih obrazcih.

Praktično skozi postavke Obračuna
davka od dohodkov iz dejavnosti – davčni
obračun za s.p. in druge zasebnike, ki vo-
dijo poslovne knjige po dejanskih odhod-

kih in posebej posebnosti sestave davčnega
obračuna za tiste, ki so se odločili za sistem
normirancev (pregledali bomo ureditev si-
stema normirancev po novem ter opozorili
na davčno nepriznane prihodke in davčno
nepriznane odhodke ter pregledali davčne
olajšave). Problematika koriščenja investi-
cijskih in drugih olajšav (olajšave za razi-
skave in razvoj – novosti).

Praktični primeri in izračuni. Izračunali
bomo davčne obveznosti in akontacijo
davka iz dejavnosti, nato bomo izračunali
zavarovalno osnovo za leto 2018 in prika-
zali posebne primere za zavezance, ki pri-
čnejo z dejavnostjo med letom.

Novosti glede oddaje obrazcev OPSVZ
za popoldanske samostojne podjetnike.

Nove obravnave stališč Finančne uprave

glede posebnih (specifičnih) stroškov.

Predavateljica  
mag. Romana Mernik, direktorica pod-

jetja FININVEST d.o.o., Maribor, ki že
vrsto let predava in svetuje na davčnem in
računovodskem področju.

Kotizacija: za člane zbornice je delavnica
brezplačna.

Prijava in več informacij: na spletni
strani OZS dogodki: www.ozs.si/dogodki  

Rok za prijavo: ponedeljek, 05. marec
2018, do 12:00 ure.
Dodatne informacije 

(02) 33 03 500, 02 330-3-506, gsm:
051 672 657 Majda Horvat ali Viktorija
Vodušek, e-naslov: maribor@ozs.si

Vljudno vabljeni!

VABILA NA POSLOVNE DOGODKE

Vabilo na delavnico 
Davčni obračun in letno poročilo za leto 2017

Spoštovani, vabimo vas, da predstavite vaše
izdelke in storitve na 30. Mednarodnem

sejmu gradbeništva, energetike, komunale
in obrti MEGRA 2018, ki bo od 4. do 7.
aprila 2018 potekal v Gornji Radgoni.

Vsebinska težišča sejma bodo na zaklju-
čnih obrtnih delih v gradbeništvu, na
vključevanju obrtnih dejavnosti v izgrad-
njo prometne in komunalne infrastruk-
ture, v nič energijsko gradnjo, prenovo in
obnovo stavb, uvajanje obnovljivih virov
energije, urejanje okolice  in trajnostno
gradbeništvo. Posebni poudarki bodo tudi
na naravnih gradbenih materialih, še po-

sebej lesu, kamnu in glini ter na sodobni
mehanizaciji in orodjih.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije se
je s Pomurskim sejmom dogovorila za po-
sebne pogoje sodelovanja. Člani OZS ste va-
bljeni, da se vključite v skupinske nastope
območnih obrtno-podjetniških zbornic in
strokovnih sekcij. Posebni pogoji pa veljajo
tudi v primeru, če se boste odločili za samo-
stojno predstavitev. 

OOZ Maribor se bo na sejmu predstavila
SKUPINSKO in vabi vse zainteresirane,
da svoje prijave ČIM PREJ oz. podate na
zbornico na: Titova c. 63, 2000 MARIBOR

ali na e-naslov: marjana.savic-krajnc@si . Za
podrobnejše informacije smo vam na voljo
tudi na GSM št. : 041 666 642.

Tako cena  razstavnega prostora v hali
znaša za člane  30 €/ m² (+DDV) za neč-
lane oziroma poslovne partnerje pa 60 €/ m²
(+DDV). Zunanji razstavni prostor pa
lahko člani dobite po ceni 10 €/ m²
(+DDV), nečlani za 20 €/ m²(+DDV). Pro-
simo vas, da svoj interes in želeno kvadraturo
posredujete v priloženi prijavnici.

Igor VIDOVIČ l.r.
Predsednik odbora za sejme in promocijo

Vljudno vabljeni na predstavitev 
na sejmu MEGRA 2018 
Gornja Radgona, 4. – 7. 4. 2018

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



Vabilo na 1-urno brezplačno delavnico:
»Pogoji za pridobitev obrazca A1 ter dodatne informa-
cije za izvajanje čezmejne storitve v Avstriji«

1. januarja 2018 je pričel veljati Zakon o čezmejnem iz-
vajanju storitev (ZČmiS). Delavec s 1. januarjem 2018 pri-
dobi lastnost napotenega delavca s prvim dnem napoti-
tve (kot izhaja iz izdanega Potrdila A1).
Na delavnici boste prejeli odgovore na vaša vprašanja: 
• kako pridobiti pooblastilo in potrdilo A1 preko e-VEM-a,
• kaj pomenijo spremembe v praksi,
• kdaj je potrebno pridobiti obrazec A1.
Posvetili se bomo tudi čezmejnemu izvajanju storitev v
Avstriji.

Predavateljica: Urška Rafolt, strokovna sodelavka pri Ob-
močni obrtno-podjetniški zbornici Maribor
Pričetek: po kooperacijskem srečanju MEET4BUSINESS
Megra 2018 ob 16. uri.

9Št. 1–2 2018

Kooperacijsko srečanje predstavlja edinstveno priložnost pod-
jetjem, obrtnikom in zainteresiranim posameznikom za na-

vezovanje stikov in izmenjavo izkušenj s potencialnimi poslovnimi
partnerji iz Evropskih držav. Program je sestavljen tako, da omo-
goča podjetjem na podlagi vnaprej izbranih srečanj individualne
sestanke s potencialnimi partnerji.
Najdite poslovnega partnerja na področju
• Gradbeništva
• Energetike
• Komunale
• Obrti

Program
09.30   Pričetek registracije podjetij
09.55 Pozdravni nagovor
10.00 Individualni sestanki s potencialnimi partnerji (trajanje se-

stanka 20 mi nut)
16.00 Zaključek s sestanki

Vsa prijavljena podjetja imajo
brezplačen vstop na sejmišče
dne 4. 4. 2018.
Rok prijave: 26. 3. 2018
Dodatne informacije in pri-
java: Mariborska razvojna agen-
cija/ Enterprise Europe Net-
work, Jolanda Damiš Polanc, tel.
02 333 13 07, elektronski na-
slov: een@mra.si.

Mariborska razvojna agencija, Štajerska
gospodarska zbornica in Območna

Obrtno-podjetniška zbornica Maribor Vas
vljudno vabimo na obisk sejma in medna-
rodno kooperacijsko srečanje „Technology
& Business Cooperation Days 2018“ v
okviru industrijskega sejma HANOVER
MESSE 2018 v Hannovru, Nemčija, ki bo
potekalo med 24. – 26. 4. 2018 na sej-
mišču Hannover, Nemčija.

Sejem in kooperacijsko srečanje je name-
njeno podjetjem, inštitucijam in posamez-
nikom dejavnim na področju:

• industrijska avtomatizacija in IT,
• proizvodni inženiring in storitve,
• industrijska dobava, okoljske tehnolo-

gije ter raziskave, razvoj in prenos teh-
nologij,

• trajnostna energija in mobilnost.

Prijave med 16. 2. 2018 in 9. 4. 2018
– Kotizacija za udeležence kooperacijskega
srečanja znaša 119 EUR.

Vsi prijavljeni udeleženci kooperacij-
skega srečanja imajo prost vstop na sej-
mišče za čas trajanja kooperacijskega sre-
čanja (24. – 26. 4. 2018).

Prijave in podrobnejše
informacije
Mariborska razvojna agencija, p.o., 
tel.: 02 333 13 02; 
e-pošta: peter.ekart@mra.si.

Obisk sejma in vabilo na mednarodno kooperacijsko 
srečanje „Technology &Business Cooperation Days 2018“ 
v okviru industrijskega sejma HANOVER MESSE 2018 
Hannover, 24. – 26. 4. 2018                                                

VABILA NA POSLOVNE DOGODKE

Vljudno vabljeni na kooperacijsko srečanje 
MEET4BUSINESS Megra
2018, ki bo potekalo v sredo, 
4. aprila 2018 v Gornji 
Radgoni v okviru 
sejma Megra 2018
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Povezava do več možnosti ogleda sejma:

1-dnevni ogled sejma z Zavodom KREMCA:
Datum potovanja: 17. 3. 2018, cena: 50,00 EUR + vstopnica

na dan ogleda samo 15,00 EUR!
Program: https://www.kremca.si/sl/objava/bliza-se-nam-kozme-

ticni-sejem-cosmoprof-bologna

1-dnevni ogled sejma s Sekcijo frizerjev pri OZS:
Datum potovanja: 18. 3. 2018, cena za člane Sekcije frizerjev:

20,00 EUR, /min 35 udeležencev (DDV je vključen). Sekcija fri-
zerjev pri OZS sofinancira del stroškov članom sekcije in njihovim
zaposlenim, ki imajo poravnane obveznosti do OZS in OOZ, zato
je cena za njih ugodnejša. Cena vključuje prevoz z avtobusom,
strošek voznikov, cestnine, parkirnine ter slovensko spremstvo.
Doplačilo: 20 EUR* za odhod iz Maribora, Ptuja (ob minimalno
15 prijavljenih)* DDV je vključen. Vstopnica: Vsak udeleženec
sam krije strošek vstopnine -> vstopnico je možno kupiti preko
spleta na spodnji povezavai: http://www.cosmoprof.com/tickets/
purchase-online/ 

Cena nakupa vstopnice preko spleta je 35 EUR, možnost na-
kupa vstopnice preko spleta s posebno kodo za ceno 25 EUR. (in-
formacijo, glede nakupa te vstopnice bodo prejeli udeleženci po
zagotovljenem odhodu).Vstopnice naročite sami on line, po pre-
jemu obvestila o zagotovljenem odhodu s strani agencije! Cena
vstopnice na kraju samem pa je 55 EUR.Ob plačilu vstopnice
preko spleta vam banka zaračuna strošek provizije (ca. 1 EUR).

2-dnevni ogled sejma s Sekcijo frizerjev in kozmetikov 
OOZ Maribor:
Datum potovanja: 17. – 18. 3. 2018, cena:  120,00 EUR /min

40 oseb , 139,00 EUR / min 30 oseb (ta vključuje: avtobusni
prevoz po programu, parkirnine, hotelsko - gostinske storitve po
programu na bazi polpenziona v hotelu 3-4 *, vodenje vodnika z
licenco, nezgodno zavarovanje potnikov v času potovanja, organi-
zacija potovanja). Doplačilo: sejemska vstopnica cca. 29,00
EUR v predprodaji, 35,00 EUR na kraju samem.

Program
1. dan (sobota):
Odhod avtobusa ob 03.00 uri, kraj odhoda izpred OOZ Maribor.
Vožnja skozi Celje, Ljubljano in Sežano mimo Benetk in Padove
v BOLOGNO. Celodnevni obisk Bologne, ogled mesta, obisk
tržnice, prosto…. vse do 15ure,  ko je predviden odhod proti Ri-
miniju in v San Marino. Po ogledih nastanitev v hotelu, večerja in
nočitev.
2. dan (nedelja):
Po zajtrku obisk svetovnega sejma BOLOGNA COSMOPROF
2017 vse do cca. 17 oz. 18 ure oziroma po dogovoru. Vožnja proti
domu s krajšimi vmesnimi postanki. Prihod v poznih večernih
urah.

Trends of Beauty 
Gradec (14., 15. april 2018):

Sejem Trends of Beauty je sejem za strokovne obiskovalce, kjer
bodo predstavljeni lepotni trendi! To pomeni, da morate ob na-
kupu vstopnice predložiti dokazilo. Kot dokazilo velja članska iz-
kaznica OZS, kopija spričevala o končanem šolanju ali potrdilo
vašega delodajalca. 

Povezava do PROGRAMA: https://www.kremca.si/sl/ob-
java/trends-beauty-gradec-odkrijte-spomladanske-trende

Sklad za izobraževanje Maribor refundira stroške ekskurzij
članom po veljavnem Pravilniku o pogojih vračanja stroškov
izobraževanja.

Sekcija frizerjev in kozmetikov OOZ Maribor

COSMOPROF 
svetovni sejem lasne kozmetike, kozmetike, manikure, prodaja proizvodov Bologna 
17., 18. marec 2018

Cena celodnevne vstopnice: 7,00 EUR
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BRBE20160325001 Belgijsko podje-
tje, specializirano za proizvodnjo
opreme za trgovine na drobno išče
podizvajalca ali proizvajalca svojih
proizvodov. Poslovne partnerje išče
predvsem na območju Vzhodne Ev-
rope.

BRFR20180103001 Francoska obli-
kovalka izdelkov za dom išče obrtnike
za izdelavo njenih kreacij. Izdelki so
namenjeni za domačo uporabo. Prav
tako pa so primerni za restavracije,
trgovine z dekorativnimi izdelki in za
notranje oblikovalce. Izdelki bi se pro-
dajali v prodajalnah in preko spleta. 
Iskani obrtniki morajo biti izučeni v :
- v izdelovanju košar ali v izdelovanju
senčnikov za luči,
- ali v izdelovanju krožnikov, skled in
skled za solate
Sodelovanje je možno v okviru spora-
zuma o proizvodnji.

BRPL20171127002 Poljsko podjetje
želi sodelovati kot distributer ali kot
zastopnik za kozmetiko in naravne
produkte namenjene ljudem z alergi-
jami. Prav tako ponujajo tudi pro-
dukte, ki so namenjeni za preventivo
pri alergijah. Razvili so distribucijsko
mrežo na poljskem trgu. Podjetje želi
sodelovati z evropskimi podjetji na
podlagi sporazuma o trgovskem zasto-
panju ali kot distributer.

BRRO20160701001 Romunsko pod -
jetje, ki se ukvarja z vodovodnimi, cen-
tralnimi in klimatskimi inštalacijami si
prizadeva postati distributer za evrop-
ske dobavitelje v Romuniji.

BRBE20180129001 Poizvedovanje
hitro rastočega belgijskega podjetja, ki
je izumilo popolnoma avtomatizirane
zunanje omarice s ključavnico. Nov iz-
delek bo predstavljen po evropskih in
neevropskih državah. Sistem je paten-
tiran.
Iščejo izdelovalca visoko kvalitetnih je-
klenih omaric s ključavnico, ki bodo
uporabljene v večjih količinah. Glavna
prednost teh omaric je shranjevanje
blaga na dogodkih ali na plažah. Pod-
jetje išče dolgoročno partnerstvo.

BRFR20180109001 Francosko pod-
jetje ponuja širok spekter grelnih bla-
zin in veliko izbiro dodatkov. V Evropi
ščejo novega podizvajalca s strokovnim
znanjem iz ogrevanja vode za izdelova-
nje svojih izdelkov.

BRPL20180207001 Poljsko SME
podjetje iz Spodnje Šlezije izdeluje
kombinirana vozila za prevoz in pro-
dajo sladoleda. Iščejo proizvajalca
posod za sladoled s pokrovi, ki se her-
metično zaprejo, so iz nerjavečega jekla
in so primerne za sladoledne vitrine.
Podjetje se zanima za sodelovanje v
okviru sporazuma o proizvodnji.

BRFR20170217001 Francosko pod-
jetje, ki načrtuje, standardizira in do-
bavlja celoten obseg zaščitne opreme za
zaščito pri delu, išče dobavitelja (izde-
lovalca ali distributerja) zaščitnih mask
za obraz. Poslovali bi preko pogodbe o
distribuciji. Podjetje išče sodelovanje
po različnih državah.

BRPL20180202001 Poljsko podjetje,
ki je aktivno na področju oskrbe živali,
išče eloksirane aluminijaste plošče, ki
se uporabljajo pri proizvodnji identifi-
kacijskih ovratnic za male živali. Plošče
naj bodo naslednjih velikosti (v mm):
1000×500×1 in barv: zlata, zelena,
rdeča, mornarsko modra in vijolična.
Sodelovanje bi potekalo v okviru po-
godbe o proizvodnji.

BRRO20180110001 Romunski po-
nudnik tehnologije išče proizvajalca
opreme za predelavo sadja in zelenjave.
Podjetje ponuja svoje usluge kot distri-
buter ali kot trgovski zastopnik. Poten-
cialni partnerji so: proizvajalci sokov,
proizvajalci marmelad, predelovalci
sadja in zelenjave. Podjetje ponuja ce-
lotno proizvodno linijo ali samo dolo-
čen del/stroj/opremo.

BORO20161125004 Romunsko
podjetje z izkušnjami na trgu brusnih
materialov želi razširiti svoje aktivnosti
v Bolgarijo, Ukrajino, Slovenijo in
Moldavijo. Podjetje išče zastopnika za
predstavitev njihovih izdelkov in distri-
buterja za prodajo njihovih izdelkov.

BOUK20180131003 Britansko pod-
jetje išče distributerja za prenosne mo-
nitorje, ki se uporabljajo pri testiranju
medicinskih napeljav. Monitorji za za-
znavanje plina so uporabljeni pri pre-
verjanju  in potrjevanju kvalitete in
kvantitete medicinskega plina, od skla-
dišča, preko razdelilnice pa vse do bol-
nika. Iščejo pogodbo o distribuciji na
področju Gruzije, Belorusije, Hrvaške,
Slovenije in Bolgarije.

BOHU20171002001 Madžarsko
podjetje, ki je specializirano za izdelavo
pametnih prehodov za pešce, išče so-
delovanje v okviru pogodbe o trgov-
skem zastopanju in pogodbe o distri-
buciji. Potencialni partnerji naj imajo
poznavanje trgov Avstrije, Španije, Ita-
lije, Slovenije in Nemčije prav tako pa
zagotovljen vstop na omenjene trge.

BOPL20170821001 Poljsko podjetje
iz južne Poljske je specializirano za iz-
delavo in izgradnjo čistilnih naprav in
izločevalcev olj in maščob. Podjetje si
želi sodelovanja s partnerji s Hrvaške,
Romunije, Slovenije, Češke in Ukra-
jine. Sodelovanje želijo preko pogodbe
o distribuciji.

BOBA20161221001 Podjetje iz
Bosne in Hercegovine, ki deluje na po-
dročju sledenja vozil preko satelitskega
sistema, išče sodelovanje v okviru fi-
nančne pogodbe za napredne telema-
tične rešitve, za različne tipe podjetij,
ki se ukvarjajo z logistiko. Sodelovanje
bi temeljilo na konkurenčnosti, zmanj-
šanju stroškov in dvigu učinkovitosti,
ki temelji na izboljšavah pri upravlja-
nju voznega parka.

Več informacij:
Mariborska razvojna agencija, Enter-
prise Europe Network - Slovenija, Po-
breška cesta 20, 2000 Maribor, kon-
taktna oseba: Jolanda Damiš Polanc,
elektronski naslov:
jolanda.damis@mra.si, 
een@mra.si, tel: 02/333-13-07.

Borza poslovnih priložnosti 
Enterprise Europe Network, februar 2018



OOZ Maribor je na sedežu zbornice v
Maribou skupaj z OZS Odborom iz-

vajalcev suhomontažnih del in GIZ Suha
gradnja v sredo, 10. januarja 2018 organi-
zirala zelo zanimiv dogodek, kjer so bile
predstavljene pomembne novosti nove
gradbene zakonodaje za izvajalce del, ki
začne veljati 1.6.2018. Drugi del preda-
vanja je bil namenjen merjenju suhomon-
tažnih del.

Udeleženci so se seznanili z novostmi, ki
jih za izvajalce del prinaša nova gradbena
zakonodaja. 

Sprejet je bil trojček prostorsko grad-
bene zakonodaje:

• Zakon o arhitekturni in inženirski
dejavnosti – (ZAID) (popolnoma nov
zakon)

• Gradbeni zakon – (GZ) (nadomesti
ZGO)

• Zakon o urejanju prostora (ZUreP-
2) (nadomesti ZUreP) 

(Uradni list RS, št. 61/17 in GZ > 72/17
– popr.) 

Sprejem v DZ RS: 24.10.2017 | Začetek
veljavnosti: 17.11.2017 | Začetek upo-
rabe: 01.06.2018

Pomembne spremembe v GZ-ju 
• opredeljen javni interes na področju gradi-

tve objektov, v katerega so se med ostalimi
uvrstili tudi trajnostni vidiki, skladnost
umeščanja objektov v prostor, arhitektura

kot izraz kulture in načelo kakovosti, 
• opredeljene naloge in odgovornost vseh

udeležencev pri gradnji 
• integralni postopek, ki v primeru objekta

z vplivi na okolje združuje postopek za
pridobitev gradbenega dovoljenja in po-
stopek presoje vplivov na okolje. 

• možnost pridobitve preddoločbe za dolo-
čeno investicijsko namero, kot vmesne
stopnje za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja, v kateri lahko investitor preveri
možnosti za izvedbo projekta že pred npr.
nakupom zemljišča ipd. 

• prijava začetka gradnje in obveznost izde-
lave PZI pred začetkom gradnje, kar bo
pozitivno vplivalo na dvig kakovosti pro-
jektne dokumentacije in posledično grad-
nje, zmanjšalo improvizacijo pri gradnji
in zagotovilo materialno podlago za ugo-
tavljanje odgovornosti za napake. 

• dopustne manjše spremembe v projektu
se ne bo treba vračati po novo gradbeno
dovoljenje 

• obvezna gradbena parcela, kar je tako kot
obvezno evidentiranje veliki korak v
smeri pravne države, pri čemer se zave-
damo, da bo ta ukrep v začetni fazi pov-
zročil precej zastojev v postopku. 

• ustvarjena je osnova za elektronsko vlaga-
nje vlog in dokumentacije. 

Rubrika: 
vprašanje & odgovor
Vprašanje člana OOZ Maribor

»Naša glavna dejavnost so elektroinštala-
cije. Podjetje ima registrirano tudi dejav-
nost:druga zaključena gradbena dela (sliko-
pleskarska dela, keramika, suhomontažna
dela ipd.). Ker izvajamo tudi obnovo objek-
tov na ključ, za naročnika, kar pomeni, da
to zajema vse od elektroinštalacij, pleskanja,
keramike, polaganje poda in tudi strojnih in-
štalacij, ki jih za nas izvaja podizvajalec, nas
zanima ali za nas tudi velja ta novi zakon o
gradbeništvu in katere alineje. Predvsem me
zanima kaj se tiče vodenja del na objektu.
Zdaj je vodja in koordinator na objektu
oseba, ki je nosilec Obrtnega dovoljenja. Ali
bo lahko po novem zakonu to opravljal še na-
prej? Če potrebujemo za kateri objekt nadzor,
imamo zunanjega sodelavca.“

Odgovor
g. Janko Rozman, sekretar sekcij grad-

bincev, kleparjev krovcev in instalaterjev-
energetikov pri OZS, Ljubljana:

»Novi Gradbeni zakon velja seveda tudi za
vas, v celoti, ne samo posamezne alineje. Kot
izvajalec morate redno zaposlovati za poln
delovni čas (pogodba o zaposlitvi) vsaj eno
osebo, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del. To je
lahko:

• mojster ustrezne stroke, vpisan v imenik
vodij del na OZS

• delovodja, vpisan v imenik vodij del na
GZS

• tehnik ali inženir s strokovnim izpitom
in vpisan v imenik vodij del  na IZS

Vpis zaenkrat še ni možen, predvidoma bo
to aprila – bomo obveščali. Pogoj mora biti
izpolnjen v roku 2 let (prehodno obdobje).
Torej je še nekaj časa. Za zaključna gradb-
nena dela, ki pomembno ne vplivajo na
bistvene zahteve za objekte (slikoplesar-
stvo, oblaganje tal in sten,…) ta pogoj ne
velja. Vsekakor pa boste morali imeti redno
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Izvedba predavanja Nov gradbeni zakon, ki začne veljati 1. 6. 2018

Svetovanja na OOZ Maribor

Finančno davčno svetovanje

Obveščamo vas, da na zbornici potekajo individualna sve-
tovanja na finančno davčnem področju.
Svetovanja izvaja mag. Romana Mernik, FININVEST d.o.o.
Svetovanja potekajo vsak četrtek med 13.00 in 15.00 uro
na sedežu zbornice v sobi 109 na OOZ Maribor, Titova 63.
Za individualno svetovanje se je potrebno predhodno pri-
javiti na 02 330 3 500 ali maribor@ozs.si

PODJETNIŠKI CENTER Nove KBM – Svetovalne urice

Vabimo vas na svetovalne urice, ki potekajo vsak prvi četr-
tek v mesecu od 11.00-13.00 ure oziroma po dogovoru.
Potrebna je predhodna najava na: maribor@ozs.si
Podjetniški center Nove KBM vam nudi sodobno, varno,
zanesljivo ter celovito finančno in svetovalno podporo!
Ključ do uspeha je prava informacija ob pravem času. V
Novi KBM verjamemo, da so informacije ključ do uspeha.
Za vas organiziramo številne brezplačne delavnice in do-
godke. Dodatne informacije najdete na
www.nkbm.si/podjetniski-center.



13Št. 1–2 2018

IZOBRAŽEVANJE
zaposlenega vodjo (več njih) del za: Elek-
troinštalacije, Strojne inštalacije in Gradbeni
del (vse konstrukcije, zidovi, temelji, strehe,
fasade, požarne zadeve, toplotne izolacije,
akustične izolacije, ….). Torej za vsako stro-
kovno področje posebej, lahko pa je to zdru-
ženo v eni osebi, če je to vsaj dipl. inž. s stro-
kovnim izpitom in na IZS vpisan kot po-
oblaščeni inženir in vpisan v imenik na IZS

za vodenje celotnih objektov. Izvajalec nikoli
ne potrebuje nadzornika – niti ga ne sme an-
gažirati, ker ne smeta biti povezani osebi.
Nadzornika imenuje investitor (to je že sedaj
tako, nič novega). V imenik vodij del na
OZS se bo lahko vpisal tudi nosilec dejavno-
sti. Vsekakor pa vaš nosilec verjetno nima
treh različnih poklicnih šol. Za svoje stroko-
vno področje se bo lahko vpisal, za ostala dva

področja pa bo potrebno zaposliti vodje del
za poln delovni čas, najkasneje v roku 2 leti
(po zgornjih pogojih seveda, poklicna šola na
zadošča, ta zadošča samo pri nosilcu dejav-
nosti).

Predvidene kazni so enormno visoke in je
bolje, da jih ne tvegate.«

S1. 1. 2018 sta se začela uporabljati tako
novi Zakon o čezmejnem izvajanju sto-

ritev kot tudi novela Zakona o dohodnini

(ZDoh-2S), ki na področju napotovanja
delavcev na delo v tujino prinašata kar
nekaj novosti.

V ta namen je OOZ Maribor v sodelo-
vanju z Mariborsko razvojno agencijo, ki
vodi projekt EXPEDIRE, 8. januarja 2018
organizirala seminar na katerem so se ude-
leženci seznanili s pravili pomembnimi za
pridobitev potrdila A1 ter vplivi novega
Zakona o čezmejnem izvajanju storitev na
razmejevanje med službenimi potmi in na-
potitvami. Na delavnici so se podjetniki in
obrtniki seznanili tudi s spremembami do-
hodninske zakonodaje.  Ogledali so si nova
pravila Zakona o dohodnini, ki so po-
membna za napotovanje delavcev na delo
v tujino in davčno obravnavo izplačil, ki jih

delodajalec izplača takšnim zaposlenim.
Prikazane so bile simulacije obračuna plače
v Sloveniji glede na nova pravila Zakona o
dohodnini ter pogledali kaj naj bi bilo no-
vega na REK obrazcih glede poročanja o
dohodkih izplačanih delavcem, napotenim
na delo v tujino.

Projekt EXPEDIRE je namenjen pod-
jetjem, ki začenjajo s svojim izvornim po-
slovanjem ali se želi širiti na avstrijski trg.
Podjetnikom nudi storitve delavnic in se-
minarjev, poslovna srečanja z avstrijskimi
podjetji in individualno pomoč pri nave-
zovanju stikov. Projekt delno sofinancira
Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru
Programa sodelovanja Interreg V-A Slove-
nija-Avstrija 2014-2020.

Izveden seminar na OOZ Maribor dne 8. januarja 2018 
pod nazivom »Čezmejno izvajanje storitev v Avstriji 
in davki po 1. januarju 2018«

Spoštovani člani, delodajalci!
V jesenskem delu TŠC Maribor znova

razpisuje programe usposabljanja za zapo-
slene osebe, ki se izvajajo v okviru operacije
»Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc«.

Usposabljanje je brezplačno in ga finan-
cirata Evropska unija iz Evropskega social-
nega sklada in Ministrstvo za izobraževa-
nje, znanost in šport.

Usposabljanje se bo  izvajalo v naslednjih
programih:

1. Osnovna komunikacija s poudar-
kom na strokovnem tujem jeziku.

Posamezno usposabljanje obsega 50 šol-
skih ur in se bo izvajalo v obdobju marec –
junij 2018, od dva – do trikrat tedensko, v

popoldanskem času, od 16. do 19. ure, v
prostorih Tehniškega šolskega centra Ma-
ribor (za tuj jezik lahko tudi izven šole, v
prostorih zbornice ali v podjetju). V sled
tega bi na OOZ Maribor želeli izvesti
usposabljanje tujega jezika – angleščine.
V primeru zadostnega števila prijav
(min. 12 udeležencev) bo to tudi izve-
deno na sedežu OOZ Maribor, na Titovi
cesta 63, 2000 Maribor.

2. Računalniško digitalno opismenje-
vanje (RDO) za delavce tehnične stroke
in

3. Tehniška dokumentacija in meritve
v tehniki.

V usposabljanje se lahko vključijo osebe,
ki so:

• zaposlene oziroma samozaposlene,
• starejše od 45 let in
• imajo manj kot štiriletno oz. dokon-

čano štiriletno srednjo šolo (do V.
stopnje izobrazbe).

Več o usposabljanju in vpisni list najdete
na navedeni povezavi: http://www.tscmb.
si/mic-usposabljanja/ 

Prijavnico pošljete čim prej:
na elektronski naslov: 
srecko.vidovic@guest.arnes.si
ali po klasični pošti, na naslov: Tehniški
šolski center Maribor, Zolajeva ulica 12,
2000 Maribor,
v primeru dodatnih vprašanj pokličite na
tel. št.: 040 304 868.

TŠC Maribor – Vabi na usposabljanje 
zaposlenih oseb ”Pridobivanje temeljnih in
poklicnih kompetenc”- tečaj tujega jezika
/angleščine na OOZ Maribor



Tiko Pro je kot d.o.o. registrirano od
leta 2010, njegovi začetki pa segajo še

kakšno leto v preteklost. Ustanovila ga je
Kristina Kočet Hudrap, ko se je še kot
študentka odločila za samostojno podjetni-
ško pot. Obetajoča ideja in tržna niša – sve-
tovanje in pomoč pri prijavah na javne raz-
pise – in izkušnje, ki jih je pridobila v času
študentskega dela, so se hitro obrestovali s
prvimi pogodbami o sodelovanju. Kristini
se je kmalu pridružila Tjaša Milošič Ko-
vačič – danes obe, kot solastnici in direk-
torici podjetja, vodita ekipo Tiko Pro. Pod-

jetje je v preteklosti pisarne najemalo, od-
prodaja nekdanje Stavbarjeve stavbe na Be-
loruski 7, pa se je v danem trenutku izka-
zala za odlično priložnost nakupa lastnih
prostorov. S pomočjo Slovenskega regio-
nalno razvojnega sklada, kjer so uspešno
kandidirali za ugoden investicijski kredit s
subvencionirano obrestno mero in Mari-
borske razvojne agencije z razpisom za ne-
povratna sredstva za delni nakup notranje
opreme, so v podjetju Tiko Pro kupili po-
slovne prostore v tretjem nadstropju. 

Glavna dejavnost podjetja Tiko Pro
d.o.o. je podjetniško in poslovno svetova-
nje. So mlad, perspektiven in zagnan med-
narodni tim strokovnjakov, ki svojim na-
ročnikom nudi celovite rešitve na področju
pridobivanja nepovratnih in povratnih fi-
nančnih sredstev. S svojimi storitvami so
prisotni v Sloveniji in na Hrvaškem, nji-
hovi naročniki pa prihajajo tudi iz drugih
evropskih držav (Makedonije, Srbije, Nem-
čije, Švice, Francije, Nizozemske). Notranje
so organizirani na posamezne specializirane
pisarne – na eni strani za razpise na nacio-
nalni ravni in na drugi strani za razpise na
mednarodni ravni (neposredna prijava v
Bruselj – tako imenovani EU razpisi). Ob
svetovalni vlogi, opravljajo tudi povezo-
valno vlogo – med projektnimi partnerji,
institucijami znanja, podjetji, organizaci-
jami, itd. Dobro sodelujejo tudi z OOZ
Maribor, katere član so.

V Malečniku pri Črnem Baronu  je 23. novembra  2017 pote-
kalo že tradicionalno srečanje upokojenih obrtnikov OOZ

Maribor. Vseh je že čez 500 in predstavljajo  pomemben del  zbor-
nice.

S svojim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami so še danes po-
memben člen obrtniške organizacije. Mnogi med njimi so še
vedno dejavni v obrti in podjetništvu, pomagajo svojim nasledni-
kom pri vpeljevanju in nadgradnji dejavnosti. Prav tako so aktivni
v številnih društvih, organizacijah in nekateri tudi na športnem
področju. Na srečanju so tudi zaploskali podpredsedniku zbornice
Dušanu Fidlerju, ki je namenil nekaj besed udeležencem v uvodu
srečanja. Na OOZ Maribor se trudijo, da ohranjajo stike z upo-
kojenimi obrtniki in podjetniki, zato jim tudi na prednovoletnih
srečanjih predstavijo dosežke obrti in podjetništva v preteklem letu
in prizadevanja za izboljšanje poslovnega okolja.

NAŠPOrOČeVALeC

SEKCIJE

Srečanje upokojenih obrtnikov
Foto | Marjetka Repec

Tiko Pro v novih poslovnih prostorih
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Vid Ponikvar 

Tiko Pro podjetniško svetovanje d.o.o., podjetje s 16 zaposlenimi, se je septembra lansko leto
preselilo v lastne prostore, ki se nahajajo v tretjem nadstropju poslovne stavbe na Beloruski ulici 7 v
Mariboru. Otvoritev novih poslovnih prostorov, s katero so zaokrožili preteklo obdobje, polno rasti,
izzivov in dragocenih izkušenj, so skupaj s poslovnimi partnerji, številnimi gosti in zaposlenimi
proslavili 2. februarja letos. 

 Ogled novih poslovnih prostorov podjetja Tiko Pro  Direktorici podjetja Tiko Pro na otvoritvi
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Stoletna zgodba sega v prelomno leto
1918, ko je Franc Urbanek starejši, po rodu
iz Češke, osnoval vrtnarijo na njivi na robu
mesta Maribor. Vrtnarstva se je izučil na
gradu Schönbrunn na Dunaju. Po zaposlit-
vah v nekaterih avstrijskih zdraviliških par-
kih ga je leta 1900 pot zanesla v Maribor.
Po osemnajstletnem poučevanju vrtnarstva
na Štajerski deželni sadjarsko-vinarski šoli
se je ključne pomladi 1918 odločil samo-

stojno vrtnariti. Gojil je zelenjavo, sadike
sadnega drevja, vrtnic in trajnic. Nasledil
ga je sin Franc mlajši. Ta se je po vajeniški
dobi za leto dni zaposlil pri grofu Herber-
steinu v Libochovicah na Češkem, kjer se
je srečal s tropskimi okrasnimi rastlinami.
Po drugi svetovni vojni je v domači vrtna-
riji zgradil tropski rastlinjak in gojil številne
vrste fikusov, bromelij, begonij, ustaljen
izbor sortiment okrasnih rastlin in vrtnin

pa vselej nadgrajeval. Vpeljal je tudi gojenje
ciklam, kar je vestno nadaljeval sin Jože. Z
željo po sodobnem vrtnarstvu, ki ga je na
očetovo pobudo spoznaval na mojstrski šoli
za okrasno vrtnarstvo na Bavarskem, je z
ženo Štefko postopoma obnavljal stare rast-
linjake, posodabljal gojitvene tehnologije
in dopolnjeval sortiment z novejšimi kul-
turami. Pred sedmimi leti je delo nasledila
hčerka Katja, ki vodi vrtnarijo v četrti ge-
neraciji. 

Skozi stoletje je vrtnarija prilagajala sor-
timent rastlin potrebam mestnega okolja.
Danes je usmerjena v gojenje sobnih lon-
čnic, sezonskih okrasnih rastlin in sadik
vrtnin. S podedovanim in nadgrajenim
znanjem o tropskih rastlinah nudi tudi no-
tranje ozelenitve domov in poslovnih pro-
storov. 

Kljub številnim posodobitvam v vrtnariji
še zmeraj stoji star tropski rastlinjak in
nekaj toplih gred, ki ohranjajo vez med
preteklostjo in sedanjostjo. Družina Urba-
nek ponosno ohranja stoletno dediščino
rastlin, v kateri sta osebni zbirki botaničnih
orhidej in kaktej ter številnih redkejših rast-
linskih vrst. Najdragocenejša dediščina pa
so vrtnarske izkušnje in botanično znanje,
ki se je prenašalo skozi družinsko delo iz
generacije v generacijo.

Vrtnarija Urbanek je stoletni jubilej praz-
novala 3. februarja 2018 v Viteški dvorani
Mariborskega gradu.

Stoletna zgodba vrtnarije Urbanek 
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Orlando Zidar 

Vrtnarija Urbanek, ki letos slavi visok jubilej, sto letnico uspešnega delovanja, je danes družinsko
podjetje usmerjeno v vzgojo sobnih lončnic, balkonskih rastlin, zelenjavnih sadik, enoletnic in trajnic.
Je družinsko podjetje že četrte generacije družine Urbanek. Pred sedmimi leti je vodenje vrtnarije od
očeta Jožeta prevzela Katja Urbanek. 




