
V nadaljevanju so po sklepu potekale
zbornične volitve za poslance Skup-

ščine in sicer v torek, 15. 5. 2018, od 7.00
ure zjutraj do 19.00 ure zvečer, ko je šest
članska volilna komisija, ki jo je imenovala
kadrovska komisija preštela vse glasovnice
in tako zapisala 30 člansko novo izvoljeno
Skupščino OOZ Maribor. Novo izvoljena
Skupščina OOZ Maribor za mandatno ob-
dobje 2018-2022 je na svoji prvi konstitu-
tivni seji, ki je bila 31. maja 2018 ponovno
izvolila Aleša Pulka za predsednika Obmo-
čne obrtno-podjetniške zbornice Maribor.
Za podpredsednika Območne obrtno-
podjetniške zbornice Maribor je bil izvo-
ljen Marko Gorjak, ORODJARSTVO
GORJAK d.o.o. iz Rač.

Novo izvoljeni predsednik Aleš Pulko,
univ.dipl.gosp.inž. predstavlja tretjo gene-
racijo podjetniške družine, ki svoje preži-
vetje zagotavlja izključno z lastnim ustvar-
janjem in s svojim delom. Aleš Pulko je

družinsko podjetje spoznaval v dedkovi ter
kasneje v očetovi domači delavnici. Po kon-
čanem študiju in vse do danes nadgrajuje
to z aktivnim vodenjem lastnega podjetja,
ki se dnevno sooča s poslovnimi izzivi slo-
venskega in predvsem mednarodnega trga.
Predsednik Aleš Pulko ima bogate izkušnje
z  večletnim vodenja mariborske zbornice
in tudi z aktivno vlogo pri delu v Obrtno
podjetniški zbornici Slovenije. V prihaja-
jočem mandatu želi še aktivnejše vključe-
vanje v stanovsko organizacijo, za katero
ve, da je edini pravi zastopnik interesov
obrtnikov in podjetnikov v Sloveniji in bi
ji morala država nameniti več posluha, ra-
zumevanja in upoštevanja, kar si je zadal
kot  izziv in motivacijo za naprej. Želi si
nadgradnjo, v času in okolju, ko se vsako-
dnevno sooča z državo, z zakoni, z ured-
bami, kjer bi lahko bolje deloval oziroma k
temu dodal še nekaj svojega dela in pogleda
za boljše poslovno okolje za podjetja.

V mesecu marcu, aprilu in maju smo na
zbornici izvedli 15 volilnih zborov in izvo-
lili 30 članov Skupščine Območne obrtno-
podjetniške zbornice Maribor. Na volilni
Skupščini so poslanci zraven volitev za
predsednika izvolili še predsednika Nadzor-
nega odbora Janeza Helbla, Dušana
Knehtla, podpredsednika in Saša Kovačeva,
člana Nadzornega odbora. Novoizvoljeni
predsednik Aleš Pulko  je imenoval še 13
članski upravni odbor, ki so ga potrdili po-
slanci Skupščine skupaj s predlaganimi
predsedniki treh odborov. Odbor za gospo-
darstvo  tako vodi Janja Viher, Odbor za
sejme in promocijo Igor Vidovič in Odbor
za izobraževanje Marko Stoilković.

Novo imenovani upravni odbor Obmo-
čne obrtno-podjetniške zbornice Maribor
se je 18.6.2018 že sestal na svoji prvi kon-
stitutivni seji in po medsebojni predstavitvi
zarisal smernice delovanja in aktivnosti
zbornice do konca leta. Prvi dogodek več-
jega in pomembnega značaja bo predstavi-
tev mariborske zbornice na Mednarodnem
obrtnem sejmu v Celju – 51.MOS.

Leonida Polajnar, direktorica OOZ Maribor

Tiskovina / Poštnina plačana pri pošti 2102 Maribor
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Letošnje leto je tudi volilno leto za mandatno obdobje 2018-2022. Na podlagi Statuta OOZ Maribor in
sklepa o razpisu volitev v organe OOZ Maribor in Izvršilne odbore strokovnih sekcij, ki je bil objavljen
v prejšnji številki zborničnega  informatorja  Naš poročevalec,  so v mesecu marcu in aprilu potekali
volilni zbori strokovnih sekcij.

 Delovno predsedstvo na volilni  skupščini Slavko Vesenjak, Dušan Fidler in 
Mojca Lubanjšek Pehant

 Zaključna beseda novoizvoljenega predsednika Aleša Pulka na volilni skupščini, 
ki je bila 31. 5. 2018

Novo vodstvo Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor
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IZ OOZ MARIBOR

 Volitve so potekale na sedežu zbornice  od 7. do 19. ure 

Poslanci 31-članske Skupščine 
Območne obrtno - podjetniške 
zbornice Maribor 2018-2022 so:

ALEŠ PULKO
DAMIR PAVOKOVIČ
DANILO BRDNIK
DARKO NOVAK
DEJAN ALFIREVIĆ
DEJAN ROJKO
DONALD KERANOVIĆ
DUŠAN FIDLER
FRANČIŠEK EDER
HELENA KREVH ZOREC
HERMAN VOCOVNIK
IGOR VIDOVIČ
JANJA VIHER
KRISTINA KOČET HUDRAP
LEON EMERŠIČ
MARJAN VIDOVIČ
MARKO GORJAK
MARKO STOILKOVIĆ
MOJCA LUBANJŠEK PEHANT
NATALIJA JELUŠIČ BABIĆ
NIVES VERSA
PETER RAIŠP
SAŠA KOBILICA
SIMON ŠTRANCAR
SLAVKO VESENJAK
SMILJAN ŠKARICA
STANKO KOSI
SUZANA PIVEC
TILEN MAR
TJAŠA LAMOT
VILJEM PETROVČIČ

V četrtek, 31.5.2018, so člani Skupščine
Območne obrtno-podjetniške zbornice
Maribor, za predsednika ponovno izvo-
lili Aleša Pulka. Predsednik je po izvoli-
tvi imenoval nov Upravni odbor, za ob-
dobje 2018-2022, katerega sestavljajo:

ALEŠ PULKO, predsednik
MARKO GORJAK, podpredsednik
DUŠAN FIDLER
FRANČIŠEK EDER
HELENA KREVH ZOREC
MARJAN VIDOVIČ
DEJAN ROJKO
MOJCA LUBANJŠEK PEHANT
NATALIJA JELUŠIČ BABIĆ
PETER RAIŠP
SIMON ŠTRANCAR
SLAVKO VESENJAK
TJAŠA LAMOT

Člani Skupščine Območne obrtno-
podjetniške zbornice Maribor, so na 
1. redna (konstitutivna) volilni seji iz-
voliti tudi Nadzorni odbor, v katerega
so bili izvoljeni sledeči predstavniki:

JANEZ HELBL, predsednik
DUŠAN KNEHTL, podpredsednik
SAŠA KOVAČEV, član

Člani Izvršilnih odborov sekcij 
za mandatno obdobje 2018 - 2022

Na VOLILNEM ZBORU Sekcije kovinarjev in Sekcije avto-
serviserjev OOZ Maribor je za člane teh sekcij bila organizi-
rana predstavitev vajeniškega sistema in izpostavitev
prednosti za delodajalce (predavatelj je bil Mitja Korunov-
ski, višji strokovni sodelavec pri OZS).

ČLANI IO SEKCIJE AVTOSERVISERJEV -
SEKRETARKA: VIKTORIJA VODUŠEK

PETER RAIŠP, predsednik
VILJEM PETROVČIČ, podpredsednik 
ALEŠ ROKAVEC
BRANKO KRAJNC
MANICA POTOČNIK
MILAN JARC
SAŠA JAKOPIN

ČLANI IO SEKCIJE KOVINARJEV - 
SEKRETARKA: MAJDA HORVAT

MARKO GORJAK, predsednik
DEJAN ALFIREVIĆ, podpredsednik
ALEŠ PULKO
ALOJZ BUČEK
DEJAN KRISTOFIČ
IGOR MEGLIČ
LEON EMERŠIČ

NAŠPOROČEVALEC

Imenovane so bile tudi sestave 
nekaterih odborov, in sicer:

ČLANI ODBORA ZA GOSPODARSTVO

JANJA VIHER, predsednica
DONALD KERANOVIČ
KRISTINA KOČEP HUDRAP
LEON EMERŠIČ
DARKO NOVAK
STANKO KOSI

ČLANI ODBORA ZA IZOBRAŽEVANJE

MARKO STOILKOVIČ, predsednik
SAŠA KOBILICA
SMILJAN ŠKARICA
TILEN MAR
VILJEM PETROVČIČ
DAMIR PAVOKOVIČ

ODBOR ZA SEJME IN 
PROMOCIJO:

IGOR VIDOVIČ, predsednik
DEJAN ALFIREVIĆ
NIVES VERSA
HERMAN VOCOVNIK
SUZANA PIVEC

SKLAD ZA IZOBRAŽEVANJE

DANILO BRDNIK



IZ OOZ MARIBOR

V okviru VOLILNEGA ZBORA Sekcije za gostinstvo in turi-
zem OOZ Maribor je bil predstavljen projekt "FLAGSHIP
PRODUCTS, Dve regiji - en skupni cilj!" (projekt sta pred-
stavila Janja Viher, direktorica Agencije SIV d.o.o. in Marko
Kac, direktor Zavoda za inovativnost in podjetništvo).

Na VOLILNEM ZBORU Sekcije instalaterjev in energeti-
kov OOZ Maribor je potekslo strokovno predavanje: Di-
menzioniranje energetskih sistemov in načrtovanje pri-
hrankov ; Marko Rojs – ENERGAP - Energetska agencija za
Podravje

Člani Sekcije lesnih strok OOZ Maribor so na svojem VO-
LILNEM ZBORU prisluhnili Iris-Ksenja Brkovič, sekretarki
Sekcije lesnih strok pri OZS, ki jih je seznanila z aktualno
zakonodajo v lesni stroki.  
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 V sklopu VOLILNEGA ZBORA Sekcije frizerjev in kozme-
tikov OOZ Maribor je bilo za člane sekcije organizirano
predavanje: OSNOVE DIGITALNEGA MARKETINGA, FACE-
BOOK in INSTRAGAM za poslovne namene (predavanje je
izvedla marketinška agencija CREATIVUM, Tanja CIGLARIČ
s.p.) in REDNO PERIODIČNO USPOSABLJANJE  ZA NOSILCE
DEJAVNOSTI iz Varnosti pri delu in požarnega varstva
(usposabljanje je izvedlo podjetje IVD Maribor p.o.,  Anton
KUNSTEK).

 V sklopu VOLILNEGA ZBORA Sekcije gradbincev OOZ
Maribor je bila izvedena delavnica  "Kako se uspešno pri-
praviti na poslovna srečanja? (delavnico je izvedel Vladimir
Rudl iz MRA p.o.) 

ČLANI IO SEKCIJE OPTIKOV - 
SEKRETARKA: VIKTORIJA VODUŠEK

SAŠA KOBILICA , predsednica
RENE PIRC
JURE FOŠNARIČ

ČLANI IO SEKCIJE ELEKTRONIKOV IN
MEHATRONIKOV - SEKRETARKA: 
VIKTORIJA VODUŠEK

JANEZ HELBL, predsednik
VINKO CMAGER, podpredsednik
STANISLAV GERMAUC 
DAVORIN OSRAJNIK 
JERNEJ VAUPOTIČ

ČLANI IO SEKCIJE TEKSTILCEV - 
SEKRETARKA: MAJDA HORVAT

SUZANA PIVEC, predsednica
IRENA APLENEC
MARIO MATIJAŠEC
SAŠA KOVAČEV
ANGELA KRANAR
JANEZ DOMANJKO

ČLANI IO SEKCIJE FOTOGRAFSKE, 
GRAFIČNE IN MEDIJSKE DEJAVNOSTI -
SEKRETARKA: URŠKA RAFOLT

NATALIJA JELUŠIČ BABIĆ, predsednica
SLAVKO WEINGERL, podpredsednik
TIMOTEJ VIDOVIČ
MOJCA LUBANJŠEK PEHANT

ČLANI IO SEKCIJE KROVCEV IN 
KLEPARJEV - SEKRETARKA: 
LEONIDA POLAJNAR

ANDREJ RANER, predsednik
ZLATKO FIŠER, podpredsednik
SREČKO LONČARIČ

ČLANI IO SEKCIJE CVETLIČARJEV 
IN VRTNARJEV - SEKRETARKA: 
MARJANA SAVIĆ KRAJNC

ROJKO DEJAN, predsednik
SUZANA RAJH 
KATJA URBANEK 
TATJANA ROŽANC

ČLANI IO SEKCIJE LESNIH STROK - 
SEKRETARKA: LEONIDA POLAJNAR

DUŠAN FIDLER, predsednik
BOJAN BRUNEC, podpredsednik
BORIS DOBAJA
VOJKO KUPČIČ

ČLANI IO SEKCIJE INSTALATERJEV-
ENERGETIKOV - SEKRETARKA: 
LEONIDA POLAJNAR

DANILO BRDNIK, predsednik
BOJAN DAJČMAN
ZDENKO SIMONIČ
MATEJA MURAUS FERK
TILEN MAR

ČLANI IO SEKCIJE ZA GOSTINSTVO IN
TURIZEM - SEKRETARKA: MARJANA
SAVIĆ KRAJNC

MARJAN VIDOVIČ, predsednik
JANJA VIHER, podpredsednica
ANJA MALAJNER ČERNE, podpredsednica
BOŠTJAN PROTNER
MARKO CESAR 
ALEŠ BUDJA 
SAŠO VNUK

ČLANI IO SEKCIJE ELEKTRO DEJAVNO-
STI - SEKRETARKA: URŠKA RAFOLT

IZTOK DROBNE, predsednik
DONALD KERANOVIČ, podpredsednik
HELENA KREVH ZOREC
DUŠAN KLAKOČER
MARKO STOILKOVIĆ
PETER KUMER

ČLANI IO SEKCIJE ZA PROMET - 
SEKRETARKA: VIKTORIJA VODUŠEK

ANDREJ KOVAČEK
BOŠTJAN LAH
BRANKO TKALČIČ
DARKO NOVAK
TJAŠA LAMOT 
ZDRAVKO LAMOT

ČLANI IO SEKCIJE FRIZERJEV IN
KOZMETIKOV - SEKRETARKA: 
MARJANA SAVIĆ KRAJNC

SMILJAN ŠKARICA, predsednik
DAMIR PAVOKOVIČ, podpredsednik
ANDREA LOBENWEIN 
JOŽICA CIGLER 
KSENIJA PEHLIČ SIMONČIČ
DARJA GAČNIK 
NIVES VERSA

ČLANI IO SEKCIJE GRADBINCEV - 
SEKRETARKA: 
MARJANA SAVIĆ KRAJNC

FRANČIŠEK EDER, predsednik
KLEMENTINA FERK, podpredsednica
GREGOR DAJČMAN 
VOJKO LETONJA 
IGOR VIDOVIČ 
HERMANVOCOVNIK 
STANKO KOSI 

Št. 5–7 2018



NAŠPOROČEVALEC

IZ OOZ MARIBOR / SPOT

Veliko se je govorilo o tem, da je nujno
preveriti, kako nova Uredba GDPR, ki

se uporablja za  podjetja, ki kakorkoli zbi-
rajo, hranijo ali uporabljajo osebne podatke,
vpliva na vaše poslovanje.  Opozarjali smo
na nekatere bistvene člene, ki jih je potrebno
upoštevati:
• Po 25.5.2018 je potrebno imeti skle-

njene ustrezne pogodbe s pogodbenimi
obdelovalci osebnih podatkov: računovod-
ske storitve, kadrovske agencije, IKT sto-
ritve, trženje in marketing. V kolikor  še
vaši zunanji izvajalci niso kontaktirali z
vami in z njimi niste podpisali PO-
GODBE O OBDELAVI OSEBNIH PO-
DATKOV, jih morate na to opozoriti, ker
ste vi upravljavec osebnih podatkov, ki jih
posredujete izvajalcu! Bodite pozorni tudi
na  pogodbo z zunanjim obdelovalcem
glede videonadzora! Vzorce pogodb naj-
dete na:  https:// www.ip-rs.si/obrazci/var-
stvo-osebnih-podatkov/

• V primeru varnostnih incidentov, kar po-
meni vdora v vaše evidence, kjer imate
shranjene zbirke osebnih podatkov (o za-
poslenih, o vaših strankah, dobaviteljih,
naročnikih itd.) je potrebno oddati
uradno obvestilo nadzornemu organu in
sporočilo posamezniku, na katerega se na-
našajo osebni podatki. Nadzorni organ je
v tem primeru informacijski pooblaščenec
RS. Tukaj bodite predvsem pazljivi pri
prenosnih računalnikih, da imate vse po-
trebne zaščite za uporabo računalnika
opremljene z gesli, saj s tem lahko ob kraji
ali izgubi preprečite vdor v vaše evidence
oziroma baze osebnih podatkov, ki jih
hranite!

• Omejitve v delovnih razmerjih veljajo že
sedaj in jih ne prinaša GDPR, vendar je
potrebno biti pozoren, da ima  zaposlena
oseba, ki dela z osebnimi podatki ostalih
zaposlenih v svoji pogodbi o zaposlitvi za-
pisan člen, ki se nanaša na varovanje oseb-
nih podatkov zaposlenih (lahko se doda
aneks). Lahko pa se to uredi tudi za vse
ostale zaposlene, ki delajo z osebnimi po-
datki v podjetju  s Pravilnikom  o varova-
nju osebnih podatkov za vse zaposlene po
vzoru  pravilnika o varstvu  pri delu in po-
žarne varnosti ali pravilnika o izvajanju
kontrole alkoholiziranosti na delovnem
mestu in dela pod vplivom prepovedanih
drog ali drugih psihoaktivnih snovi. S Pra-
vilnikom  o varovanju osebnih podatkov se
nato seznanijo vsi delavci po običajnem po-
stopku - s podpisom v evidenco. To vam
lahko uredi vaša imenovana/odgovor na
oseba, ki skrbi za izvajanje ocene tveganja. 

• Nasvet za mikro mala in srednja podje-
tja: »GDPR je tržna niša. Svoje strokovne
storitve za pomoč pri implementaciji
uredbe GDPR ponujajo številni subjekti,
med njimi tudi takšni, ki se nadejajo zgolj
hitrega zaslužka. Njihova promocija teme-
lji predvsem na zastraševanju podjetij z vi-
sokimi kaznimi. Zato previdnost ni
odveč«.

• Elektronsko pošto s tržno vsebino lahko
pošiljate na splošne e-naslove, ki se pri-
čnejo z besedo info@..., (npr. info@pod-
jetje.si)  in za to ne potrebujete pisne pri-
volitve.

• Proizvodna podjetja in druga podjetja, ka-
terih temeljne storitve niso namenjene po-
sameznikom, temveč drugim podjetjem in

ki ne vključujejo obsežne obdelave oseb-
nih podatkov, niso dolžna imenovati po-
oblaščene osebe za varstvo podatkov.

Osnovna načela  uredbe GDPR, ki jih
morate upoštevati:

1. Da posameznik  v obdelavo osebnih
podatkov privoli  (npr. kartica zvestobe, se-
znam zvestih strank,  ki jim ponudite razne
ugodnosti v obliki osnovni servis z naše
strani izvedene montaže je  brezplačen,
vsako letno čiščenje klime, ki ste smo jo
montirali brezplačno…itd). Bistveno je, da
je privolitev dana prostovoljno, sicer ne gre
za privolitev.  Privolitve za pošiljanje tržnih
vsebin ne potrebujete od strank oziroma na-
ročnikov, ki so pravne osebe ali s.p.ji. Privo-
litev morate imeti le od fizičnih oseb! Privo-
litev je lahko elektronska ali pisna (vzorec se
nahaja v prilogi) Na primer: za klic na mo-
bilno številko (osebno- fizične osebe)  za
namen oprave posla (naročilo ali prenaro-
čilo) ne potrebujete privolitve stranke! Po-
trebujete jo, če ji boste na mobilno številko
pošiljali pošto s tržno vsebino (na primer
raznih akcij izdelkov  ali vaših storitev).

2. Obdelava osebnih podatkov  je po-
trebna za izvedbo ali za sklenitev pogodbe
(npr. pogodba o zaposlitvi, kreditna po-
godba).

3. Obdelava osebnih podatkov  je po-
trebna za izpolnitev zakonske obveznosti
(npr. obračun plač, prispevkov)  osebni po-
datki  morajo biti ustrezni, relevantni in
omejeni na to, kar je potrebno za namene,
za katere se obdelujejo (npr. za uvrstitev
osebe na seznam prejemnikov e-novic ne
potrebujemo davčne št., EMŠO, stalno bi-
vališče…).

V mesecu maju in juniju smo na sedežu
mariborske zbornice smo izvedli vrsto de-
lavnic s to vsebino. 

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov 
- Uredba GDPR  je v  veljavi od 25. 5. 2018

 Izvedba: SPOT Svetovanje Podravje  Izvedba: Sklad za izobraževanje Maribor
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IZ OOZ MARIBOR / SPOT

Včetrtek, 12.4.2018 so se na Območni
obrtno-podjetniški zbornici Maribor

zbrali vsi SPOT svetovalci Slovenije na
usposabljanju, ki ga je organizirala SPIRIT
Slovenija, Javna agencija Republike Slove-
nije za spodbujanje podjetništva, interna-
cionalizacije, tujih investicij in tehnologije.
Pred začetkom usposabljanja je udeležence
pozdravila direktorica OOZ Maribor, Leo-
nida Polajnar in jim zaželela dobrodošlico
v Domu obrti ter uspešen in produktiven
dan. Besedo je predala organizatorici do-
godka, Idi Praček iz SPIRIT-a, katera je k
prvi predstavitvi povabila Matejo Grobel-
nik iz Slovenskega podjetniškega sklada.
Predstavila je trenutno aktualne razpise in
razpise v pripravi. Podrobneje je predstavila
aktualne razpise, kot so:

• garancije za bančne kredite s subvencijo
obrestne mere,

• mikrokredite na obmejnih problemskih
območjih v Republiki Sloveniji,

• spodbude za zagon inovativnih podjetij,
• mikrokredite na problemskih območjih v

RS.
Sledila je predstavitev aktualnih razpisov in
pomembnih spletnih povezav na SPIRIT-
u. Poseben poudarek je bil na predstavitvi
Podjetniškega portala. Igor Milek iz SPI-
RIT-a je predstavil program Obzorje 2020,
kateri vzpodbuja razvoj in inovacije malih
in srednjih podjetij.
V sklopu SPOT aktivnosti smo na sedežu
mariborske zbornice izvedli dve zanimivi
brezplačni delavnici za potencialne podjet-
nike ter obstoječe MSP. Dne 30. maja smo

izvedli delavnico z naslovom Dobri temelji
pravnega razmerja med delodajalcem in de-
lavci. Predavanje je izvedel Slavko Vesenjak,
odvetnik in Uroš Hrastovec, odvetniški
kandidat v Odvetniški družbi Vesenjak
o.p., d.o.o.. Dne 20. junija smo izvedli tudi
delavnico na temo Napotitev delavca na
delo v tujino –ZČmlS, ZDoh-2 in poroča-
nje FURS, ki jo je izvedla ga. IRENA KA-
MENŠČAK, davčna in pravna svetovalka,
priznana predavateljica, avtorica številnih
člankov in soavtorica knjige Davki za ma-
nagerje.

Usposabljanje SPOT svetovalcev na OOZ Maribor

 Usposabljanje vseh SPOT svetovalcev Slovenije, 
tokrat na OOZ Maribor

 Izvedba delavnice na temo delovno pravo  Izvedba delavnice na temo napotenih delavcev 
in davkov

5Št. 5–7 2018

Vsebina delavnice:
• Ključne novosti GDPR in predloga

ZVOP-2 
• Vloga pooblaščene osebe za varstvo oseb-

nih podatkov (POVOP) 
• Obveznosti in odgovornosti upravljavca

in obdelovalca osebnih podatkov 
• Pravne podlage za obdelavo osebnih po-

datkov s prikazom praktičnih primerov
za različne delodajalce 

• Uveljavljanje pravic posameznika do
upravljanja z lastnimi osebnimi podatki 

• Postopki v primeru obiska inšpektorja –
inšpektorski nadzor (ZIN)

Predavateljica:  dr. Sandra Senčič, zapo-
slena pri družbi KOVA d.o.o., je uspos-
obljena pooblaščena oseba za varstvo oseb-
nih podatkov, ki je opravila dodatno kvali-
fikacijo, s strokovnim izpitom iz upravnega
postopka ZUP-254/2010-U in z opravlje-
nim izpitom za sodnega izvedenca. 

Kotizacija:  
delavnica je brezplačna.
Prijava in več informacij: na spletni strani
OZS dogodki: www.ozs.si/Dogodki

Rok za prijavo: sreda, 4. julij 2018.

Dodatne informacije: (02) 33 03 504,
gsm:  041 921 823 - Janja Vindiš Božičko,
e-naslov: maribor@ozs.si

Vljudno vabljeni!

Vabilo na SPOT delavnico: 
»Vse o varstvu osebnih podatkov skozi primere dobre prakse«
Petek, 6. julij 2018 | 9:00-12:00. Lokacija: izobraževalna dvorana v pritličju OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor
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IZ OOZ MARIBOR / SPOT

Novosti 
na portalu e-VEM
Nov naziv SPOT in eSPOT - bivši
VEM in eVEM

Z novostmi, ki so bile uvedene s
1.1.2018 so prišle spremembe v nazivih
določenih nivojev podpornega okolja na
področju podjetništva. V naslednjih mese-
cih se bo zamenjevalo ime VEM sistema.
Uvaja se nova blagovna znamka SPOT, ki
se izvaja na 4 nivojih: 
• SPOT1: eSPOT portal (bivši eVEM), 
• SPOT2: SPOT Registracije (bivše VEM

točke), 
• SPOT3: SPOT Svetovanje (svetovalci v

12 SPOT točkah v Sloveniji, v vsaki regiji
ena) ter 

• SPOT4: zajema SPOT Global (pod okri-
ljem Javne agencije SPIRIT).

Sprememba funkcionalnosti 
aplikacije e-VEM pri postopkih 
registracije s.p.

Deveti odstavek 72. člena ZGD-1  določa,
da v primeru, ko samostojni podjetnik nima
zastopnika za primer smrti ali prokurista, v
primeru njegove smrti, trajne ali dolgotrajne
nezmožnosti za delo ali v drugih nujnih pri-
merih, zastopnika imenuje sodišče v nepravd-
nem postopku. Glede na navedeno je bila v
aplikaciji e-VEM dodana nova vrsta za-
stopnika »ZASTOPNIK«. Novo vrsto za-

stopnika je mogoče vpisati v postopku
spremembe podatkov o samostojnem pod-
jetniku tako s strani predlagatelja, kot tudi
po uradni dolžnosti. Vendar jo je dopustno
izbrati zgolj v primeru, ko je zastopnika s
sklepom določilo sodišče. V primeru iz-
brane vrste zastopnika »ZASTOPNIK« je
sklep sodišča obvezna priloga k prijavi, zato
je uvedena tudi obvezna kontrola na pri-
logo »Druga priloga«.

Vir: AJPES

Elektronske storitve na področju
zaposlovanja in dela tujcev

Poslovni subjekti lahko na portalu e-
VEM s 13. 6. 2018 vlagajo elektronske
vloge za enotno dovoljenje za prebivanje in
delo tujcev – eBDP. V elektronski obliki je
možno vlagati: prošnjo za izdajo in podalj-
šanje enotnega dovoljenja za prebivanje in
delo ter prošnjo za izdajo in podaljšanje do-
voljenja za začasno prebivanje zaradi opra-
vljanja dela na področju raziskav in viso-
kega šolstva. Pomembne informacije o vla-
ganju prošenj so zbrane na strani: Zaposli-
tev in delo tujca.

POMEMBNO: Če prošnje za izdajo do-
voljenj za prebivanje zaradi zaposlitve ali
dela v elektronski obliki prek portala e-
VEM ne bo urejal zakoniti zastopnik po-
slovnega subjekta, prosimo, da uredite
pooblastilo za osebo, ki bo v vašem
imenu urejala te vloge.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, 
Ministrstvo za javno upravo. 

Nov Zakon o plačilnih
storitvah, storitvah 
izdajanja elektronskega
denarja in plačilnih 
sistemih

Najkasneje do 30. junija 2018 so samo-
stojni podjetniki dolžni banki sporočiti, da
se transakcijski račun, katerega imetnik je
fizična oseba (osebni račun) uporablja za
poslovne namene, in sicer preden začnejo
TRR uporabljati za opravljanje dejavnosti.

Podjetniki in zasebniki, ki so do uvelja-
vitve tega zakona za opravljanje dejavnosti
(kot poslovni račun) uporabljali svoj osebni
transakcijski račun, so dolžni banki pove-
dati, da se le ta uporablja tudi kot poslovni
račun, v kolikor za opravljanje dejavnosti
ne uporabljajo ločenega poslovnega računa.

Z globo od 500 do 5.000 eur se za pre-
kršek kaznuje samostojni podjetnik posa-
meznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s
šestim odstavkom 192. čl. tega zakona (če-
trti odstavek 310. člena, prekrškovni organ
FURS, določen v 322. čl.).

Vir: FURS 

Območna obrtno-podjetniška zbor-
nica Maribor organizira usposa-

bljanje na temo motivacije na delovnem
mestu s sledečo vsebino:

Čeprav organizacijske strukture v veliki
meri narekujejo smeri in način sodelovanja
je v realnosti komunikacija tista, ki vpliva
na uspešnost podjetja. Kdo in kako predaja
informacije komu do kdaj in kako naj po-
tujejo nazaj? Kako motivirati sebe in zapo-
slene, da se dogovorjenega držijo? Kako
ustvariti dobre medosebne odnose in kaj je
tisto, kar jih največkrat slabi? Na usposa-
bljanju se pogovarjamo tudi o različnih vlo-
gah žensk in moških pri vzpostavljanju in
ohranjanju dobre medosebne komunika-
cije v podjetju.

Ameriška raziskava je pokazala, da vsak
zaposleni na leto porabi povprečno 18 de-
lovnih dni za konflikte. Tudi, če upošte-

vamo dejstvo, da je slovensko poslovno
okolje drugačno od ameriškega velja, da za
prerekanje, nesoglasja ali slabe občutke po-
rabimo bistveno preveč časa in energije.
Lastnik, direktor, vodja – vse niti za pre-
obrat so v vaših rokah. Začnite spreminjati
sebe, da bodo drugi lahko sledili!

Ključne točke
• Vedno je »kriv« vodja
• (Samo)motivacija in motiviranje ekipe za

delo in za doseganje rezultatov
• Spoštovanje, zaupanje, iskrenost – na pa-

pirju so, kaj pa v praksi?
• Odnos je donos
• Pomen komunikacije ter vpliv (ne)ustrez-

nega komuniciranja na vzdušje v ekipi
• Poslušati in slišati ni isto
• Razlika v dojemanju informacij pri žen-

skah in moških
• Ločevanje ljudi od dejanj, prepoznavanje

interesov
• Asertivno komuniciranje
• Učinkovito komuniciranje ob delegiranju

nalog

Izvajalec: Retorik d.o.o., Rače
Predavateljica: Mojca Lubanjšek Pehant
Kotizacija: Usposabljanje je za udeležen-
ce brezplačno.
Prijava: spletna prijava, www.ooz-mari-
bor.si.
Rok za prijavo: do torka, 17. julija 2018,
oziroma do zapolnitve mest.
Dodatne informacije: 
02 33 03 506, gsm: 041 921 823 – Janja
Vindiš Božičko, e-naslov: maribor@ozs.si 

Vljudno vabljeni!

Vabilo na SPOT usposabljanje: 
Motivacija na delovnem mestu
Četrtek, 19. julij 2018 | 8:00-16:00 | Lokacija: izobraževalna dvorana v pritličju, OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor

SPOT obveščanje
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IZ OOZ MARIBOR

Aktivnosti na področju projekta C-TEMAlp
TC E Alp

 Sestanek projektnih partnerjev  v okviru projekta 
C-TEMAlp (Graz,  19. 6. 2018) Udeležence na strokovnem delu mednarodnega srečanja je pozdravil predsednik Aleš Pulko   

Mednarodno srečanje na dogodku
PGS5 v okviru projekta C-TEMAlp  
Maribor, 19. – 20. 4. 2018)

Območna obrtno-podjetniška zbornica
Maribor je od 19. do 20. aprila 2018

gostila predstavnike zbornic in podpornih
institucij iz Avstrije, Italije, Francije, Švice
in Nemčije, s katerimi delamo skupaj v
projektu C-TEMAlp – prenos lastništva
podjetij.

Mednarodno srečanje v okviru projekt
C-TEMAlp je bilo peto od skupaj šestih
srečanj projektnih partnerjev, namenjeno
pregledu aktivnosti s področja podpornih
storitev za podjetja in obrtnike, ki v tujini
kupujejo ali prodajajo podjetje, izvedbi
skupnih projektnih aktivnosti ter oblikova-
nju predloga mednarodne mreže info točk
za podjetja.

OOZ Maribor je ob tej priliki predstavila
prvi osnutek delovanja mednarodnih info
točk ter njihovih storitev na področju pre-
nosa lastništva podjetij, ki bodo na voljo
podjetnikom v sodelujočih regijah.

Čezmejni delovni sestanek 
projektnih partnerjev  v okviru 
projekta C-TEMAlp 
(Graz,  19. 6. 2018)

Predstavniki Območne obrtno-podjetni-
ške zbornica Maribor so se 19. junija 2018
udeležili čezmejnega delovnega sestanka
projektnih partnerjev iz Avstrije. Sešli so se
s predstavniki  razvojne agencije, Innova-
tion Region Styria GmbH in gospodar-
ske zbornice Štajerske, WKO Steiermark.
Sestanek je potekal na temo pregleda dose-
danjih skupnih aktivnosti v zvezi s prenosi
lastništva podjetij in dogovorih o sodelova-
nju pri srečanjih med prodajalcem in mo-
rebitnim kupcem podjetja/maching mee-
tinga za nakup oz. prodaje podjetja s pod-
poro avstrijskih partnerjev.

 Projektni partnerji med ogledom mesta Maribor z ob-
novljenim starodobnim avtobusom člana OOZ Maribor,
TAO, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.

V sklopu piknika je bilo izvedenih več športnih tekmovanj
in druženje obrtnikov ob  kuhanju golaža. OOZ Ptuj je k so-

delovanju povabila OOZ iz Podravske regije. Strokovna služba
OOZ Maribor se je odzvala na povabilo in zastopala člane
OOZ Maribor ter se s ptujskimi obrtniki pomerila v KUHA-
NJU GOLAŽA.

Strokovna služba OOZ Maribor

Kuhanje golaža na obrtniškem pikniku OOZ Ptuj
OOZ Ptuj je v soboto, 9. junija 2018 v Športnem parku Spuhlja pri Ptuju
organizirala tradicionalni obrtniški piknik in srečanje delavcev. 

Ekipa OOZ Maribor pod nazivom »KUHARICE ZA EN DAN« se bi ob tej priložnosti želela zahvaliti svojim velikodušnim
sponzorjem: Grafičnemu studiu OK, Slavku Weingerlu s.p. za čudovito »opravo«, Motelu in pizzeriji ČRNI BARON, 
Marjanu Vidoviču s.p. za osvežilne napitke, VBM KORENČEK, družbi za trgovino in storitve d.o.o. za sestavine, ki jih je
ekipa potrebovala pri kuhanju golaža.
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EXPEDIRE 016 I Smo eno vodilnih
podjetij v tehnologiji recikliranja PET
steklenic v Evropi. PET steklenice izvi-
rajo iz avstrijskega javnega zbiralnega si-
stema. Kosmiči se uporabljajo v plastični
industriji za vlakna, folije, steklenice …
Od leta 2008 predelujemo v naši novi
tovarni različne plastike in ostanke v ka-
kovostno mletje. Nudimo tudi nove su-
rovine. Nekateri materiali, ki so v prete-
klosti veljali za odpadke, so danes po-
membne surovine. Odpadki se pretvo-
rijo v kakovostno mletje ali predelan
material, ki  se uporablja v plastični in-
dustriji.
Zanima nas sodelovanje s podjetji na
področjih: 
- komunale (podjetja, ki lahko zadevne

odpadke dobavljajo v Avstrijo),
- predelave plastnih mas.

EXPEDIRE 017 I Izkušen vodilni av-
strijski proizvajalec energijsko varčnih
infra rdečih ogrevalnih panelov, ki jih
krasi moderen-design išče trgovinske za-
stopnike za prodajo izdelkov podjetjem
in končnim potrošnikom.

EXPEDIRE 022 I Avstrijsko podjetje
(ponudnik elektronskih polnilcev za E-
vozila in pogonskih agregatov za E-ko-
lesa (možna lastna montaža)), želi vzpo-
staviti kontakt s slovenskimi proizvajalci
– dobavitelji:
1.) kabelskih adapterjev (e-avtomobili),
2.) ohišij iz umetnih mas za polnilce (av-
tomobilski), po naročilu, okoli 500 -
1000 kosov.
Dodatno so zainteresirani za sodelovanje
na področju sestavljanja pogonskega
sklopa (e-kolesa) in izdelovanje alumi-
nijastih delov za e-kolesa.

EXPEDIRE 023 I Avstrijski proizvaja-
lec lesenih bazenov s popolnoma biolo-
ško obdelavo vode (brez klora - čista
pitna voda), dolžina do 6,5 metrov brez
betona, želi vzpostaviti sodelovanje s slo-
venskimi podjetji:
1.) zastopniki za prodajo bazenov s po-
znavanjem panoge (izgradnja bazena,
wellness, vrt,)
2.) dobavitelji oblanega lesa iz termično
obdelanega macesna, bora, jesena.

EXPEDIRE 024 I Avstrijsko podjetje -
vodilni ponudnik interaktivnih sistemov
panoramskih kamer (livestream video,
panoramski sistemi kamer, povezani z
vremenskimi postajami) išče zastopnike
za slovenski trg.

8 NAŠPOROČEVALEC

POSLOVANJE

Vstop na nova tržišča predstavlja prilož-
nost za rast podjetij in zmanjšanje od-

visnosti od lokalnega trga. Obenem zah-
teva od menedžmenta podjetij dobra zna-
nja, kritično razmišljanje in pravočasno
oziroma kreativno ukrepanje. Pred izvedbo
prvih korakov je potrebno temeljito pre-
učiti nove trge in konkurenco, veljavne po-
goje, predpise, ovire…. 

Mariborska razvojna agencija in Obmo-
čna obrtno podjetniško zbornica Maribor
vabita na delavnico, katere namen je pod-
jetnike in obrtnike seznaniti s pripravo
na vstop na nove trge ter izdelavo osnov-
nega izvoznega načrta, ki bo opredelil po-
membnejše korake. Namenjena je tako
podjetjem, ki se prvič lotevajo izvoza kot
tudi tistim, ki želijo prodreti na nove trge
in nadgraditi svoja znanja.

Delavnica, ki smo jo tokrat oblikovali bo
namenjena malim podjetjem in bo teme-
ljila na praktičnih prikazih načrtovanja
aktivnosti. V delavnico smo tudi vključili
individualno pomoč podjetjem, ki jim bo
zunanji strokovnjak pomagal pri oblikova-
nju aktivnosti za vstop na nova tržišča.

Program

1. Predstavitev načrtovanja izvoznih
aktivnosti in priprave izvoznega načrta

• MOŽNOSTI IN OVIRE 
Možnost izvažanja proizvodov in storitev  -
Izbira potencialnih trgov

• ANALIZA TRGA 
Analiza trendov  - Analiza tržnih segmen-
tov - Analiza konkurence 

• PRIPRAVLJENOST NA IZVOZ 

• RAZVOJ RAZLIČNIH MOŽNOSTI
VSTOPA 

Direktni izvoz, posredni izvoz, Licence,
franšizing, pogodbena proizvodnja, strate-
ške povezave 

• OCENITEV IZVOZNIH MOŽNOSTI 

• IZDELAVA IZVOZNEGA NAČRTA 

• NAČRT IZVEDBE 

2. Delo na praktičnih primerih, indi-
vidualno svetovanje za podjetja (slednje bo
potekalo tudi v kasneje dogovorjenih ter-
minih).

Prosimo, da nam potrdite vašo udeležbo
na telefon (02) 3303 500 ali po e-pošti leo-
nida.polajnar@ozs.si. Število udeležencev
na delavnici je zaradi kasnejšega individual-
nega svetovanja omejeno.

Projekt EXPEDIRE je namenjen podjet-
jem, ki začenjajo s svojim izvornim poslo-
vanjem ali se želijo 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.

Vljudno vabljeni!

Vabilo na delavnico 
“Priprava izvoznega načrta”
Sreda 29. avgust 2018 | 13:00-17:00 | Območna obrtno podjetniška zbornica Maribor Titova cesta 63 SI-2000 Maribor

Borza poslovnih priložnosti
Avstrijska podjetja iščejo slovenske partnerje 
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POSLOVANJE / RAZPISI

EXPEDIRE 025 I Avstrijska trgovina
na debelo s tekstilom za dom, ki je za-
stopnik za kakovostne izdelke spalnega
programa blagovne znamke Sannwald
(podjetje: Frankenstolz und Häussling)
in ponuja odeje, blazine, posebne bla-
zine, posteljne vložke, posteljne nad-
vložke in posteljne pode (letvena dna),
išče trgovce ali trgovine z oddelkom za
tekstil za spanje za prodajo svojih izdel-
kov.

EXPEDIRE 026 I Avstrijska arhitek-
turna pisarna išče slovenske partnerje za
izdelavo / varjenje in montažo alumini-
jastih konstrukcij za nadstreške.

Na podlagi 219. člena Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50107, 61/08,
99/09-ZIPRS in 3113) in Pravilnika o do-
deljevanju pomoči za razvoj podjetništva v
Mestni občini Maribor za obdobje 2015-
2020 (MUV, št. 12/15, 9117) ter Odloka
o proračunu Mestne občine Maribor za
leto 2018 (MUV, št. 7 117) objavlja ME-
STNA OBČINA MARIBOR, Ulica he-
roja Staneta 1, 2000 Maribor JAVNI RAZ-
PIS za dodelitev pomoči de minimis za
nakup nove opreme v Mestni občini Mari-
bor v letu 2018. 

Predmet javnega razpisa 
Predmet javnega razpisa je dodelitev ne-

povratnih finančnih sredstev za sofinanci-
ranje nakupa nove opreme v skladu s pra-
vili o dodeljevanju pomoči de minimis za
zagotavljanje pogojev za hitrejšo rast mikro
in malih podjetij. II. UKREP Sofinancira-
nje materialnih investicij - nakup nove
opreme. V skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči de mi-
nimis (Uradni list EU L št. 352, z dne
24.12.2013, str. 1-8). 

Upravičenci in pogoji 
Upravičenci so: podjetja, ki imajo sedež

na območju občine in imajo vsaj 1 zapo-
slenega za polni delovni čas, podjetja, ki so
organizirana kot gospodarska družba ali sa-
mostojni podjetnik zaposlen za polni delo-
vni čas (popoldanski oziroma dopolnilni
samostojni podjetniki niso upravičeni) ter
podjetja s statusom socialnega podjetja iz
5. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za razvoj podjetništva v Mestni občini Ma-
ribor za obdobje 2015-2020 (MUV št.
12/15, 9117), ki imajo sedež v občini ter
delujejo na območju občine, podjetja, ki
investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti
in nimajo sedeža v občini, vendar investi-
rajo v dejavnost na območju občine (PE re-
gistrirana v MOM), podjetja, ki niso pre-
jela sredstev na Javnem razpisu za dodelitev
sredstev de minimis za nakup nove opreme
v MOM za leto 2017. Prejemnik pomoči
mora zagotoviti vsaj 25% lastnih sredstev
za kritje stroškov nakupa opreme. Davek
na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Kupljena oprema mora ostati v lasti in
uporabi prejemnika sredstev na območju
Mestne občine Maribor najmanj tri leta.
Upravičeni stroški nakupa nove opreme so
stroški, ki so nastali in bili plačani v času
od 1.1.2018 do 31.8.2018.  

Višina sredstev 
Sredstva so zagotovljena v proračunu za

leto 2018 v okvirni višini 87.753,05 EUR,
na proračunski postavki 742014 Pomoči
»de minimis« za razvoj podjetništva. Po-
moči iz tega razpisa se dodeljujejo kot ne-
povratna sredstva. Višina pomoči, dode-
ljena posameznemu upravičencu, lahko
znaša do 75% upravičenih stroškov ozi-
roma največ do 2.000 EUR na posamez-
nega upravičenca.  

Rok in način prijave 
Razpis je odprt do 31.8.2018. Vlogo z

zgoraj predpisanimi obrazci in prilogami v
predpisanem vrstnem redu je potrebno do-
staviti v zaprti in zapečateni kuverti z nale-
pljenim in izpolnjenim Obrazcem 6 (po-
datki pošiljatelja-vlagatelja, naslov in naziv
razpisa) na naslov Mestna občina Maribor,
Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za
gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000
Maribor, do vključno 31.08.2018 do
12.00 ure oziroma vloge, poslane po pošti
s poštnim žigom do vključno 31.08.2018.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija,
ki jo imenuje župan. Komisija bo odpirala
in obravnavala vloge najkasneje do
20.9.2018. Odpiranje vlog ni javno. Vloge
bo komisija odpirala po vrstnem redu pri-

Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za nakup 
nove opreme v Mestni občini Maribor v letu 2018

Pomoč pri načrtovanju 
vaše spletne strani 

Kvalitetna spletna stran, Facebook profil in druga orodja
za spletno promocijo in trženje so danes ključni za poslovni
uspeh podjetja na domačem in mednarodnih trgih. Njihov
razvoj je izjemno hiter in zahteva aktivno vključevanje pod-
jetij in podporo strokovnjakov. Od podjetij zahteva kritično
razmišljanje in pravočasno oziroma kreativno ukrepanje.
Internet je tudi bistveno spremenil način našega delovanja
in promocije. Imamo dostop do mnogo večjega števila re-
sursov in velikega števila potencialnih kupcev. 

Mariborska razvojna agencija in Območna obrtno-podje-
tniško zbornica Maribor bosta s pomočjo projekta EXPE-
DIRE zagotovila individualno pomoč podjetjem in obrtni-
kom, ki potrebujejo pomoč pri izboljšavah svojih spletnih
strani ali pa si jih želijo na novo oblikovati. V ta namen
lahko koristite pomoč zunanjega strokovnjaka, ki vam bo
svetoval pri pravilnem načrtovanju in uporabi vaše spletne
strani.

Prosimo, da nam sporočite vaš interes na telefon (02)
3303 500 ali e-pošto leonida.polajnar@ozs.si. Število sve-
tovanj je omejeno.

Več informacij:

Mariborska razvojna agencija, 
Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, 
kontaktna oseba: 
ga. Jolanda Damiš Polanc, 
elektronski naslov: 
jolanda.damis@mra.si, een@mra.si, 
T: 02 3331 30

JAVNI RAZPISI:
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Namen ukrepa dodelitve državne po-
moči de minimis iz občinskega proračuna
za subvencioniranje obresti iz naslova
dolgoročnih bančnih kreditov za pridobi-
tev materialne ali nematerialne investicije
je pospeševanje in spodbujanje podjetni-
štva v občini.

Upravičenci do državne pomoči iz ob-
činskega proračuna so gospodarske družbe
in samostojni podjetniki, ki so najeli dol-
goročne kredite za izvedbo vlaganj v mate-
rialne in nematerialne investicije. Kot
primer vlaganj v materialne investicije se
štejejo vlaganja v opremo, zgradbe ali zem-
ljišča, kot primer vlaganj v nematerialne in-
vesticije pa nakup patentov, programske
opreme ipd.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo kan-
didati, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. člena
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spod-
bujanje podjetništva v Občini Miklavž na
Dravskem polju (MUV 21/2015).

V skladu z direktivami EU, do pomoči
de minimis niso upravičene dejavnosti tran-
sporta, kmetijstva in ribištva. Prav tako ni
dovoljeno dodeliti pomoč za izvozno de-
javnost, ki je neposredno povezana z izvo-
ženimi količinami, ustanavljanjem in delo-
vanjem distribucijske mreže ali z drugimi
tekočimi stroški, povezanimi z izvozno de-
javnostjo ter pomoč, ki bi bila pogojena z
uporabo domačega blaga na račun uvože-
nega.

Znesek finančne pomoči v skladu s pra-
vilnikom ne sme preseči 50 % obrestne
mere, določene med banko in vlagateljem.
Znesek subvencije je tako lahko največ 50
% od plačanih obresti iz naslova bančnih k
v obdobju od 01.10.2017 do 31.10.2018.
V proračunu Občine Miklavž na Drav-
skem polju za leto 2018 so za to vrsto po-
moči predvidene pravice porabe sredstev v
okvirni skupni višini do =1.000,00 EUR.

Subvencija, izračunana na podlagi meril,
bo iz občinskega proračuna dodeljena glede
na razpoložljive pravice porabe v veljavnem
proračunu.

Merila, to je kriteriji in korekcijski faktor
se uporabijo v primeru, ko skupni znesek
upravičenih zahtevkov vlagateljev presega
razpoložljive pravice porabe v veljavnem
proračunu.

Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani OOZ Maribor: https://
www.ooz-maribor.si/javni-razpis-za-sub-
vencioniranje-obresti-iz-naslova-dolgoro-
cnih-bancnih-kreditov-v-letu-2018-v-ob-
cini-miklavz-na-dravskem-polju/ in na
spletni strani Občine Miklavž na Drav-

skem polju: http://www.miklavz.si/raz-
pis/140598 .

Vlagatelj mora izpolnjene obrazce in
zahtevano dokumentacijo predložiti do
31.10.2018 v zaprti kuverti s pripisom
»Ne odpiraj, javni razpis za subvencioni-
ranje obrestne mere«.

spetja. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno ob-
veščen s pozivom na dopolnitev. Nepo-
polne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo do-
polnili v določenem roku, bo komisija s
sklepom zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo
pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji ob-
veščeni do 31.10.2018. 

Brezplačno razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dvignejo na Mestni ob-
čini Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi
14, pritličje. 

Objavljena je tudi na spletnih straneh
OOZ Maribor: https://www.ooz-
maribor.si/javni-razpis-za-dodelitev-po-
moci-de-minimis-za-nakup-nove-opreme-
v-mestni-obcini-maribor-v-letu-2018/ in

Mestne občine Maribor: http://www.mari-
bor.si/povezava.aspx?pid=15759 . 

Za dodatne informacije lahko pišete na
elektronski naslov: sasa.rihtar@maribor.si
z navedbo »razpis de minimis-oprema«.

Dr. Andrej Fištravec
Župan

Javni razpis za subvencioniranje obresti iz naslova dolgoročnih 
bančnih kreditov v letu 2018 v občini Miklavž na Dravskem polju Miklavž na 

Dravskem polju

Namen javnega razpisa za dodelitev po-
moči de minimis iz občinskega proračuna
za izvedbo nove zaposlitve je pospeševanje
in spodbujanje podjetništva ter pomoč pri
reševanju problema nezaposlenosti, vklju-
čno z ustvarjanjem lastnega delovnega
mesta.

Upravičenci do državne pomoči de mi-
nimis iz občinskega proračuna so podjetja
iz 4. člena Pravilnika o dodeljevanju po-
moči za spodbujanje podjetništva v Občini
Miklavž na Dravskem polju, ki so v redno
delovno razmerje in za polni delovni čas za-
poslili brezposelne osebe pod pogojem, da
so bile prijavljeni pri Zavodu RS za zapo-
slovanje.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo kan-
didati, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. člena
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spod-
bujanje podjetništva v Občini Miklavž na
Dravskem polju (MUV 21/2015).

V skladu z direktivami EU, do pomoči
de minimis niso upravičene dejavnosti
transporta, kmetijstva in ribištva. Prav tako
ni dovoljeno dodeliti pomoč za izvozno de-
javnost, ki je neposredno povezana z izvo-
ženimi količinami, ustanavljanjem in delo-
vanjem distribucijske mreže ali z drugimi
tekočimi stroški, povezanimi z izvozno de-
javnostjo ter pomoč, ki bi bila pogojena z
uporabo domačega blaga na račun uvože-
nega.

Znesek finančne pomoči se lahko dodeli
največ v višini 5 minimalnih bruto mese-
čnih plač po predpisanih merilih in kriteri-
jih.

V proračunu Občine Miklavž na Drav-
skem polju za leto 2018 so za to vrsto po-

moči predvidene pravice porabe sredstev v
skupni višini do 9.200,00 EUR.

Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani OOZ Maribor: https://www.
ooz-maribor.si/javni-razpis-za-sofinancira-
nje-stroskov-zaposlovanja-brezposelnih-
oseb-v-letu-2018/ in na spletni strani Ob-
čine Miklavž na Dravskem polju: http://
www.miklavz.si/razpis/140597 .

Vlagatelji morajo izpolnjene obrazce in
drugo zahtevano dokumentacijo predložiti
do 31.10.2018 v zaprti kuverti s pripisom
»ne odpiraj, javni razpis za sofinancira-
nje zaposlitve brezposelnih oseb«.

Pomoči de minimis se dodeljujejo po pra-
vilih skladno z Uredbo Komisije (EU) št.
1407/2013 z dne 18. december 2013 o
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči de mi-
nimis (Ur.l. EU L 352, 24.12.2013).

Pomoč de minimis se ne sme kumulirati
z državno pomočjo v zvezi z istimi upravi-
čenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo
presežena največja dovoljena intenzivnost
pomoči, določena v uredbi o skupinskih iz-
jemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komi-
sija. Pomoč de minimis,dodeljena v skladu
z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 se
lahko komulira s pomočjo de minimis, do-
deljeno v skladu z drugimi uredbami de mi-
nimis do ustrezne zgornje meje (200.000
EUR oz. 100.000 EUR).

Kontaktna oseba za oba razpisa:
Tatjana Kramarič Petek, univ. dipl.

ekon., višja svetovalka, tel.: 02/62 96 820,
e-naslov: obcina.miklavz@miklavz.si 

Javni razpis za sofinanciranje stroškov 
zaposlovanja brezposelnih oseb v letu 2018
v občini Miklavž na Dravskem polju



RAZPISI

POSLOVANJE

Sklad je 15. 6. 2018 na svoji spletni
strani in v Uradnem listu RS št.

41/2018 objavil Dodatni javni razpis za so-
financiranje spodbud delodajalcem za iz-
vajanje praktičnega usposabljanja z
delom po izobraževalnih programih za pri-
dobitev izobrazbe v šolskih oziroma študij-
skih letih 2015/2016 in 2016/2017.

Predmet javnega razpisa je izvedba
praktičnega usposabljanja z delom na
ustrezno opremljenih učnih mestih za di-
jake v srednjem poklicnem izobraževanju,
ki imajo sklenjene individualne ali kolekti-
vne učne pogodbe in študente višjih stro-

kovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o
praktičnem izobraževanju in so se v šolskih
oziroma študijskih letih 2015/2016 ali
2016/2017 izobraževali v zadnjem let-
niku. 

Rok za oddajo vlog je 31. 07. 2018 do
23:59 ure.

Način oddaje vloge: 
Soprijavitelja na javni razpisa sta tako

ŠOLA kot DELODAJALEC, medtem ko
vlogo, ki jo sestavljajo dokumenti iz točke
6. javnega razpisa (popolna vloga), v svo-
jem in v delodajalčevem imenu odda samo
ŠOLA, v kateri je dijak ali študent vpisan

v zaključni letnik v šolskem oziroma štu-
dijskem letu 2015/2016 ali 2016/2017.

Več o razpisu na strani Javnega, štipen-
dijskega, razvojnega, invalidskega in preživ-
ninskega sklada RS: http://www.sklad-
kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/doda-
tni-javni-razpis-za-sofinanciranje-spodbud-
delodajalcem-za-izvajanje-prakticnega-
usposabljanja/

Za dodatne informacije se obrnite na
šolo, ki jo je dijak obiskoval!

Mitja Korunovski, Javna pooblastila OZS,
Višji strokovni sodelavec

Dodatni javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje 
praktičnega usposabljanja z delom - PUD 2015/2016 in 2016/2017

Projekt ABS Network plete mrežo zna-
nja med slovenskimi in avstrijskimi

strokovnjaki na področju učinkovitega
koriščenja sončne energije. Omenjeni
projekt je plod sodelovanja treh partner-
jev: Tehniške univerze iz Gradca, podjetja
Talum iz Kidričevega in podjetja Tiko Pro
iz Maribora, ki bodo Solarno termično
aktiviran (STAF) panel razvijali in nad-
grajevali skupno kar dobri dve leti. Na
prvem izmed petih ABS Network dogod-
kov, ki je bil junija v Mariboru, so part-
nerji predstavili tematiko - kako do ne-
povratnih sredstev za raziskovalno-raz-
vojne projekte. Več kot 60 strokovnjakov
s področja energetike, strojništva ter osta-
lih razvojno usmerjenih podjetij so na do-
godku spletli mrežo trdnih poslovnih vezi
za razvoj in prijavo nadaljnjih skupnih
projektov.

V Sloveniji je tematika pridobivanja ne-
povratnih sredstev v zadnjih letih dosegla

vrhunec. V podjetju TIKO PRO nam je
Kristina Kočet, direktorica podjetja pred-
stavila, kako so v zadnjih devetih letih do-
segali vrednost vseh odobrenih projektov v
skupni vrednosti 102.936.598,64 EUR. Za-
beležili so 800 odobrenih projektov, kjer
niso delovali le v Sloveniji, temveč so stre-
meli tudi k povezovanju mednarodnih pro-
jektov: 

»V preteklih nekaj letih smo v podjetju
TIKO PRO uspešno dosegali in imeli poziti-
vno ocenjenih kar 90 odstotkov prijav na po-
dročju Slovenije in Hrvaške. Prijave, poslane
neposredno v Bruselj pa dosegajo kar 40 od-
stotno uspešnost, kar je izredno visoko, glede
na povprečno uspešnost na ravni EU, ki znaša
pet odstotkov.  Vse to dokazuje, da slovenska
podjetja ne le znamo, temveč, da s svojim stro-
kovnim znanje več kot uspešno pokrivamo raz-
voj in napredek pridobivanja nepovratnih
sredstev.«

Prototip kot razvojni izdelek za na-
predek projekta ABS Newtork

V okviru projektnih aktivnosti projekta
ABS Network bo več kot 80 podjetij in
preko 30 visokošolskih učiteljev tvorilo
mrežo znanja in medsebojnega povezovanja.
Namen je povezati posamezne poslovne
partnerje in jim podati osnovo za Izmenjavo
znanja in ustvarjanje skupnih idej. 

Ključni rezultat projekta ABS Network je
izdelava prototipa STAF panela. Prav slednji
predstavlja velik napredek na področju raz-
voja izkoriščanja sončne energije in je kot
taki novost, tako na domačem kot tujem
tržišču. 

Končne rešitve razvoja in napredka t. i.
STAF panela se bodo predstavljale na pri-
hodnjih dogodkih, skozi katere bo projekt
ABS Network s svojimi elementi gotovo pri-
speval k izboljšanju čezmejnega sodelovanja
in h konkurenčnosti relevantnih deležnikov
v programski regiji. 

Mednarodno sodelovanje slovenskih in avstrijskih podjetij
Projekt ABS Network predstavil priložnosti 
za pridobivanje nepovratnih sredstev

 Tokrat je potekal prvi izmed petih ABS Network 
dogodkov

 Zbrani so poleg mreženje v okviru ABS Network mreže
sodelovali tudi ob praktičnih nalogah

 Temelj do uspeha je povezovanje in tkanje slovensko-
avstrijskih vezi

11Št. 5–7 2018
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Mestna občina Maribor organizira
izhodno gospodarsko delegacijo v

Ukrajino od 17. do 21. septembra 2018,
ki jo bo vodil župan Mestne občine Mari-
bor dr. Andrej Fištravec.

Gospodarstveniki bodo obiskali Gospo-
darsko zbornico Kijev in Gospodarsko zbor-
nico Harkov. Na podlagi izraženega interesa
bosta zbornici organizirali bilateralna sre-
čanja med predstavniki ukrajinskih in slo-

venskih podjetij ter oglede podjetij.
Mestna občina Maribor k sodelovanju

vabi podjetja iz različnih področij sloven-
skega gospodarstva, še posebej s področja
kovinske, predelovalne in proizvodne de-
javnosti, tehnologije pridelave in predelave
hrane, kemične dejavnosti, turizma, logi-
stike in storitev. 

Podjetja, ki so zainteresirana za udeležbo
na gospodarski delegaciji v Ukrajino, se naj

prijavijo najkasneje do 27. julija 2018 na
elektronski naslov mariborinvest@maribo-
rinvest.si 

Za dodatne informacije se lahko obrnete
na gospo Ido Tucak, podjetje Maribor in-
vest d.o.o., elektronska pošta: 
mariborinvest@mariborinvest.si, 
tel: 051 424 754.

Povabilo k udeležbi izhodne gospodarske delegacije v Ukrajino

Sejem ENERGETIKA, ki poteka
vsako drugo leto na celjskem sejmu je

letos dobil novo preobleko in širšo tema-
tiko pod naslovom TECHEXPO. V
sklopu  sejma je še vedno ostal sejem
ENERGETIKA, ki zajema veliko aktivno-
sti, katere organizira sekcija instalaterjev-
energetikov  v Mariboru v sodelovanju s
sekcijo na OZS. Prvi dan, v sredo 18. aprila
je sekcija kot vsako drugo leto organizirala
‘Dan slovenskih instalaterjev-energetikov’.
V strokovnem delu je Marko Rojs iz Ener-
getske agencije za Podravje – ENERGAP
pripravil zanimivo predavanje na temo ‘Di-
menzioniranje energetskih sistemov in na-
črtovanje prihrankov’. V nadaljevanju pa je
tekla beseda ob 25. obletnici izdajanja re-
vije ENERGETIK.

Drugi dan sejma je potekalo tekmovanje
dijakov srednjih poklicnih šol Slovenije, ki
se izobražujejo za poklic ‘instalater strojnih
instalacij’. Takšno tekmovanje je odlična
priložnost za predstavitev tega poklica in
da se šole pomerijo v teoretičnem in prak-
tičnem znanju. Uvodni teoretični del tek-
movanja je otvoril Danilo Brdnik, glavni
in odgovorni urednik revije Energetik in
predsednik SIEM. Dijaki sedmih srednjih
šol, ki se izobražujejo za poklic instalater
strojnih instalacij so se tako pomerili v treh
nalogah, v eni teoretični in v dveh prakti-
čnih nalogah (priključitev dveh radiatorjev
na sistem centralnega ogrevanja in nastavi-
tev količine splakovanja na podometnem
WC kotličku). Glavni pokrovitelj tekmo-
vanja je bilo podjetje Geberit d.o.o., ki je

prispevalo tudi ves potreben material za iz-
vedbo državnega prvenstva. Najboljše sta
se odrezala dijaka Tehniškega centra Mari-
bor, Domen Hren in Klemen Blažič, pod
mentorstvom Marka Juršiča in osvojila
prvo mesto. Drugo mesto sta osvojila
Denis Grobelnik in Andraž Rosenstein pod
mentorstvom Bojana Horvata iz Srednje
šole za strojništvo, mehatroniko in medije
Celje, tretje mesto pa sta si prislužila Tilen
Kvas in Janez Gošte iz Srednje tehniške in
poklicne šole Trbovlje, pod mentorstvom
Miroslava Romiha. Tekmovanje je vodil
predsednik komisije Bojan Dajčman, član
izvršilnega odbora sekcije in lastnik podje-
tja DA BO MONT, d.o.o.

Sekcija instalaterjev- energetikov je bila na sejmu 
TECHEXPO zelo aktivna

Vljudno vabljeni, da nas obiščete in se registrirate na naši spletni strani
www.ooz-maribor.si
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Obveščamo vas, da lahko oddate vlogo
za vpis v imenik vodij del na podlagi

novega Gradbenega zakona (GZ). Ta glede
pogojev za izvajalce del v 14. členu določa
naslednje:

Izvajalec, ki želi opravljati dejavnost
gradbeništva, mora za opravljanje te dejav-
nosti, razen dejavnosti izvajanja zaključnih
gradbenih del, ki pomembno ne vplivajo
na izpolnjevanje bistvenih zahtev za ob-
jekte, izpolnjevati naslednje pogoje:
• imeti mora zavarovano odgovornost za

škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejav-
nosti v skladu z določbami drugega ozi-
roma tretjega odstavka tega člena ter

• imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za
polni delovni čas ali za krajši delovni čas
v posebnih primerih v skladu z zakonom,
ki ureja delovna razmerja, z najmanj
enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje, do-
ločene v tem členu (v nadaljnjem bese-
dilu: vodja del).
Pogoj iz druge alineje tega odstavka zgor-

njega člena je izpolnjen, če vodja del:
• izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inže-

nirja, določene s predpisom, ki ureja ar-
hitekturno in inženirsko dejavnost,

• ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih
programih najmanj ravni prve stopnje v
skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni iz-
obrazbe, pridobljeni po študijskih progra-
mih prve stopnje, ali višješolsko stroko-
vno izobrazbo tehnične smeri s področja
graditve objektov, ali srednješolsko iz-
obrazbo tehnične smeri s področja gradi-
tve objektov, ima najmanj tri leta delov-
nih izkušenj na področju izvajanja gra-
denj, opravljen strokovni izpit za vodenje
del pri Inženirski zbornici Slovenije (v na-

daljnjem besedilu: IZS) in je vpisan v
imenik vodij del pri IZS,

• izpolnjuje pogoje za mojstra s področja
gradbeništva in je vpisan v imenik vodij
del pri Obrtno-podjetniški zbornici Slo-
venije (v nadaljnjem besedilu: OZS) ali

• izpolnjuje pogoje za delovodjo in je vpi-
san v imenik vodij del pri Gospodarski
zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
GZS).
Pogoj iz druge alineje prvega odstavka

tega člena je izpolnjen, če ima izvajalec, ki
izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo
opravljanje obrtne dejavnosti in izvaja de-
javnost na obrtni način, nosilca dejavnosti
vpisanega v imenik vodij del pri OZS.

Več o pogojih za vodenje del si lahko pre-
berete v celotnem 14. členu Gradbenega
zakona.

Tehniki in inženirji (z opravljenim stro-
kovnim izpitom) vlogo za vpis v imenik
vodij del podate na Inženirski zbornici Slo-
venije (IZS).

Delovodje s področja gradbeništva vlogo
za vpis v imenik vodij del podate na Go-
spodarski zbornici Slovenije (GZS).

Mojstri s področja gradbeništva in nosilci
obrtnih dejavnosti s področja gradbeništva
vlogo za vpis v imenik vodij del podate na
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
(OZS).

Podroben opis z obrazcem za vlogo in
navedenimi prilogami ter pogoji lahko pre-
berete na spletni povezavi Vpis v imenik
vodij del na OZS.

Čas za vpis v imenik vodij del je do 31.5.
2020.

Vsem, ki še ne izpolnjujete pogojev za
vpis priporočamo, da čim prej pristopite k
opravljanju izpitov (strokovni izpit na

IZS), (mojstrski izpiti na OZS) ter si tako
zagotovite pogoj iz zakona (14. člen GZ),
da boste tudi po 31.5.2020 lahko opravljali
gradbeno dejavnost brez dodatne zaposlitve
nekoga od vodij del. 

Vpis nosilcev obrtnih dejavnosti je po
sicer neuradnih napovedih ministrstva za-
časna rešitev, zato priporočamo, da vsi no-
silci dejavnosti, ki ne izpolnjujete osnovnih
pogojev za vpis v imenik vodij del (inženir,
tehnik, delovodja, mojster) čim prej prido-
bite ustrezno stopnjo izobrazbe oz po-
trebne izpite.

V imenik vodij se ni potrebno vpisovati
izvajalcem zaključnih del v gradbeništvu,
in sicer samo tistih zaključnih del, ki po-
membno ne vplivajo na bistvene zahteve za
objekte (bistvene zahteve glejte v 15. člen
Gradbenega zakona). Načeloma se ni po-
trebno vpisati izvajalcem talnih in stenskih
oblog, izvajalcem slikopleskarskih del (bar-
vanja), izvajalcem notranjih zaključnih del,
kot so izdelava stropov, lesenih opažev, pre-
mičnih pregrad izvajalcem čiščenj in dru-
gih raznih in dopolnilnih zaključnih del
(razen če ta dela lahko pomembno vplivajo
na bistvene zahteve za objekte, npr. po-
žarna zaščita, protihrupna zaščita, toplotne
izolacije,…).

Vpis za izvajalce toplotno izolacijskih
fasad je nujen. Priporočljiv pa je tudi za
montažo stavbnega pohištva in steklarska
dela (saj tudi ta dela lahko pomembno
vplivajo na bistvene zahteve za objekte).

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na
sekretarko sekcije gradbincev na
marjana.savic-krajnc@ozs.si ali po telefonu
041 666 642

Imenik vodij del – novi gradbeni zakon

Skulptura Polž življenja ob 70. letnici Društva gradbenih
inženirjev in tehnikov Maribor
 Avtor | Breda Malenšek

Vparku pred Srednjo gradbeno šolo in
gimnazijo Maribor je bila 29. maja

slovesnost ob postavitvi skulpture s simbo-
ličnim imenom Polž življenja, ki jo je ob
svoji 70. obletnici darovalo Društvo grad-
benih inženirjev in tehnikov Maribor. Slo-
vesnosti se je udeležil tudi Zdravko Poči-
valšek, minister za gospodarski razvoj in
tehnologijo. Skulptura Polž življenja, zno-
traj katere so posadili še lipo in namestili
pitnik, naj bi združevala staro in mlado in
je v bistvu že združila njihove dijake s pro-
fesorji, z gradbeniki, arhitekti in tudi z
gradbenimi inženirji in tehniki Maribora,

pobudniki projekta, ki so bili leta 1954
tudi pobudniki gradnje gradbene šole v
Mariboru. Tako je bil že leta 1962 ustano-
vljen Gradbeni šolski center v Mariboru.
Ob slovesnosti so poleg ministra spregovo-
rili še Alenka Ambrož Jurgec, ravnateljica
Srednje gradbene šole in gimnazije Mari-
bor, Andrej Fištravec, župan mestne občine
Maribor in Stipan Mudražija, predsednik
Društva gradbenih inženirjev in tehnikov
Maribor. Dogodka  se je s strani Sekcije
gradbincev pri OOZ Maribor udeležil tudi
član izvršilnega odbora Stanko Kosi.



Srednja šola za oblikovanje Maribor se
je v ta naziv preimenovala iz Srednje

tekstilne šole Maribor leta 2005 in se na-
haja v Parku mladih v Mariboru. Izobražu-
jejo za poklic medijski tehnik, tehnik obli-
kovanja, grafično oblikovanje, oblikovanje
uporabnih predmetov, modno oblikovanje
in za poklic frizer. V  tem šolskem letu jo
obiskuje 714 dijakov v 27 oddelkih.

Ob visokem jubileju so že tretjič zapo-
vrstjo organizirali FOMB - Festival obliko-

vanja Maribor. Vsak izobraževalni program
šole je imel v okviru festivala svoj dan. Ob
dnevu frizerjev sta se dijakom in gostom
kot osrednja gosta prvega dela prireditve v
Mariborxu predstavila Smiljan Škarica, pri-
znani mariborski frizer in predsednik Sek-
cije frizerjev in kozmetikov pri OOZ Ma-
ribor in Matteo Susini, mednarodno uve-
ljavljen frizerskim stilist iz Italije.
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IZOBRAŽEVANJE - SEKCIJE

Ob visokem jubileju je šola izdala
Zbornik. V kronološkem pregledu

zasledimo, da se je od ustanovitve leta 1947
do leta 1960 imenovala Šola za medicinske
sestre Maribor, leta 1961 je bila zgrajena
nova stavba šole v Žitni ulici., leta 1971 se
je preimenovala v Zdravstveno šolo Mari-
bor. V šolskem letu 2002/2003 so pričeli
izobraževati za poklic kozmetični tehnik.
Leta 2002 so se preselili v prenovljeno šolo

na današnji lokaciji na Trgu Miloša Zidan-
ška v Mariboru. Srednja zdravstvena in
kozmetična šola Maribor nosi ta naziv od
septembra leta 2008 in izvaja srednje stro-
kovno, poklicno in poklicno-tehniško iz-
obraževanje, izobraževanje odraslih ter
usposabljanje kandidatov za pridobitev na-
cionalne poklicne kvalifikacije (maser, pe-
diker, reflekso-terapevt, socialni oskrbova-
lec). Trenutno obiskuje šolo 777 dijakov v

19 oddelkih programa zdravstvena nega,
štirih oddelkih programa kozmetični teh-
nik, treh oddelkih programa bolničar-ne-
govalec in dveh oddelkih programa zdrav-
stvena nega.

70 let Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor je visok jubilej 70 let delovanja proslavila na svečani
prireditvi 12. aprila v prostorih šolske telovadnice in ga združila z otvoritvijo prizidka šole, s štirimi
novimi učilnicami in prostorom za druženje dijakov. V bogatem in pestrem programu so sodelovali
bivši in sedanji dijaki šole.

 Slovesnost ob visokem jubileju je bila v telovadnici šole

 Na Festivalu oblikovanja Maribor sta se ob Dnevu frizerjev
predstavila Smiljan Škarica, znani mariborski frizer in Matteo
Susini, mednarodno uveljavljen frizerski stilist iz Italije

 Na zaključni svečanosti so se na odru vrstile modne 
revije in revije pričesk

Neprekinjeno izobraževanje gostinskih
in turističnih delavcev se v Mariboru

začenja leta 1958. Tedaj je bila na predlog
gostincev ustanovljena Gostinska šola, ki je
delovala v prostorih restavracije Branik v
Ljudskem vrtu. To šolo ima današnja ma-
riborska srednja gostinsko turistična šola za
svojo začetnico. Od leta 1981 se imenuje
Srednja šola za gostinstvo in turizem Ma-
ribor, prostore pa ima na Mladinski ulici

14a,, kjer se že dalj časa spopada s hudo
prostorsko stisko. Rešitev naj bi jim prine-
sla rekonstrukcija stavbe nekdanje osnovne
šole na Cankarjevi ulici v katero naj bi se
preselili septembra 2010. V zdajšnjih pro-
storih na Mladinski ulici bodo uredili učni
hotel in restavracijo.
Slovesnost ob visokem jubileju Srednje šole
za gostinstvo in turizem Maribor je pote-
kala v znamenju razvoja in prikazu te de-

javnosti od nekoč do danes, v programu pa
so sodelovali bivši in sedanji dijaki šole.
Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Ma-
ribor obiskuje 730 dijakov in so največja
šola tega profila v Sloveniji. Izvajajo srednje
strokovno izobraževanje programa Gastro-
nomija in turizem ter Gastronomske in ho-
telske storitve ter poklicno tehniško izobra-
ževanje programa Gastronomija ter izobra-
ževanje odraslih.

60 let Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor
 Avtor | Breda Malenšek

Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor slavi letos 60-letnico uspešnega delovanja.
Praznovanje visokega jubileja so sklenili s slovesnostjo 25. aprila v Veliki dvorani Slovenskega
narodnega gledališča v Mariboru z bogatim kulturnim programom in s kulinarično pogostitvijo
»Sprehod s štajerskimi jedmi skozi čas«.

70 let Srednje šole za oblikovanje Maribor
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

Srednja šola za oblikovanje Maribor je visok jubilej 70-letnico delovanja proslavila s tednom Festivala
oblikovanja, s številnimi razstavami in prireditvami po mestu in s svečanim zaključkom 18. aprila
pred šolo v Parku mladih v Mariboru. Prireditev se je udeležilo veliko obrtnikov, članov OOZ Maribor,
na zaključni prireditvi pa je bila slavnostna govornica tudi Leonida Polajnar, direktorica OOZ Maribor.
V pestrem programu, ki so ga pripravili nekdanji in sedanji dijaki šole so se zvrstile glasbene in plesne
točke, modne revije in revije pričesk. 
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Tema tokratnega tekmovanja je bila pri-
prava rižote in kreme iz vanilije s sezonskim
sadjem. Zlata kuhalnica je med odmevnej-

šimi promocijami gostinskih poklicev in
načinov, kako navdušiti mlade za poklic
kuhar in jim približati zdravo in pristno
slovensko hrano. Pripravljene jedi je oce-
nila posebna komisija, sestavljena iz stro-
kovnjakov s področja gastronomije, katere
član je že vrsto let Marjan Vidovič, pred-
sednik Sekcije za gostince pri OOZ Mari-
bor, ki je ob razglasitvi rezultatov tudi če-
stital vsem ekipam in jim izročil praktične
nagrade – bone za pogostitev v posameznih
gostinskih lokalih, ki so jih prispevali go-
stinci iz Maribora in okolice.  

Zlata kuhalnica 2018 
 Avtor | Breda Malenšek, Foto | Breda Malenšek

Na regijskem tekmovanju v kuhanju za osnovne
šole Zlata kuhalnica 2018, ki je bilo 18. maja na
Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor, se je
v pripravi jedi pomerilo 14 tričlanskih ekip
osnovnih šol iz Maribora in okolice. 

Seznam gostincev, ki so darovali BONE učencem OŠ na TEKMOVANJU
ZA ZLATO KUHALNICO 2018:
(Nagrade niso bile zgolj v obliki bonov za hrano, temveč tudi možnost
opravljanja praktičnega dela/usposabljanja v obratovalnicI, česar so
bili učenci zelo veseli.)

GOSTIŠČE ČERNE, ANJA MALAJNER ČERNE S.P., 
Spodnjevaška pot 56, Razvanje, 2000 Maribor
BAR IN IGRE LUDO, BLAŽ CVAR S.P., 
Mariborska cesta 12 , 2360 Radlje ob Dravi
PICERIJA ŠPAJZA,  VUK JANEZ S.P., 
Breg 21 a, 2322 Majšperk

CATERING - POTUJOČI GOSTINSKI OBJEKT, RIBARNICA - POTUJOČA
RIBARNICA, RIBARNICA DELFIN, MAHORIČ JOŽEF S.P., Miklošičeva
ulica 3, 2250 PTUJ
RESTAVRACIJA MLADA LIPA, Miha Krel s.p., 
Lackova cesta 76, 2000 MARIBOR
GOSTILNA VERNIK, PRIMOŽ ŠAUPERL S.P., 
Bezena 3, 2342 Ruše
TRGOVINA - GOSTINSTVO PLOJ, ROMAN PLOJ S.P., 
Smolinci 88, 2236 Cerkvenjak
RESTAVRACIJA VNUKEC, CATERING IN PARTY SERVICE, SAŠO VNUK
S.P., Ob Blažovnici 86, 2341 Limbuš

IZOBRAŽEVANJE / SEJMI

Z željo, da se na dogodke čim bolje pripravimo, zbiramo informativne prijave za 
spodaj navedene sejme in spremljajoče dogodke. 
Več informacij o sejmih vam je na voljo na spletni strani OOZ Maribor pod rubriko 
zbornični dogodki in vabila ali pri kontaktni osebi zbornice: marjana.savic-krajnc@ozs.si.

AGRA, 56. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem je največji in  najpomembnejši tovrstni sejem v tem
delu Evrope. Mariborska razvojna agencija/Enterprise Europe Network organizira kooperacijsko sre-
čanje MEET4BUSINESS Agra 2018, ki bo potekalo 28. avgusta 2018 v Gornji Radgoni v okviru Sejma
AGRA 2018.

Gornja Radgona 
(25. - 30. 8. 2018)

Mariborska razvojna agencija in OOZ Maribor v sklopu skupinskega nastopa vljudno vabi razstavljavce
k udeležbi na enem izmed največjih lesnih sejmov na območju JV Evrope HOLZMESSE 2018 v Celovcu,
ki bo potekal med 29. 8. 2018 in 1. 9. 2018. Podjetnikom iz lesne panoge želimo v sklopu našega raz-
stavnega prostora omogočiti brezplačno predstavitev izdelkov/storitev. 

Celovec 
(29.08. - 1. 9. 2018)

OOZ Maribor v sklopu skupinskega nastopa vljudno vabi razstavljavce k udeležbi na eni izmed naj-
večje poslovno-sejemske prireditve regije, na 51. MOS v Celje. Na skupnem razstavnem prostoru se
bodo tudi letos predstavile strokovne sekcije zbornice in bodo s svojimi aktivnostmi popestrile raz-
stavni prostor OOZ Maribor. 

Celje
(11. - 16. 9. 2018)

Vabilo razstavljavcem in obiskovalcem k udeležbi na sejmih, na 
katerih bo prisotna OOZ Maribor v mesecih: avgust/september 2018
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Novice iz Nova KBM

Gotovinsko poslovanje je lahko precej
zahtevno, kar pa si lahko olajšate s

storitvijo E-gotovina. Nova in edina tovr-
stna storitev pri nas s stalnim centralnim
nadzorom nad gotovino in gotovinskim
poslovanjem omogoča predvsem večjo var-
nost. Obenem poenostavlja poslovanje in
omogoča hitrejši priliv sredstev na uporab-
nikov račun. Prinaša tudi boljšo pregled-
nost, saj zagotavlja sledljivost vseh gotovin-
skih transakcij. 

Kako deluje E-gotovina?
Storitev E-gotovina deluje na podlagi

aplikacij iGot ali Web-gotovina. Aplikaciji
med drugim omogočata vnos in najavo po-
logov in dvigov za pravne osebe in s tem

prehod na digitalizacijo postopkov. Hkrati
omogočata še hitrejšo in dokumentirano
komunikacijo med udeleženci procesa, sle-
denje vrednostnim pošiljkam prek spleta,
pa tudi sprotno in takojšnjo statistiko ter
uvoz preglednic. 

Za koga je primerna ta storitev?
E-gotovina je primerna tako za velike

družbe kot za manjša in srednje velika pod-
jetja, ki poslujejo z gotovino, ne glede na
panogo, v kateri delujejo, ali njihovo dejav-
nost. Med obstoječimi uporabniki tako
niso le velika trgovska podjetja oz. verige,
ampak tudi lekarne, energetska in komu-
nalna podjetja, številni obrtniki (npr. fri-
zerski saloni) ter proračunski uporabniki,
kot so ministrstva, občine, šole idr.

Kako se naročite na storitev?
Vzpostavitev storitve E-gotovina je pre-

prosta. Najprej skupaj ugotovimo posebne
zahteve, ki jih ima posamezno podjetje.
Nato na podlagi rešitev prilagodimo pro-
gramsko opremo. Vsaki stranki se posebej
posvetimo in prisluhnemo njenim poslov-
nim potrebam in željam ter ji nato predla-
gamo primerno rešitev. Po testnem ob-
dobju vključimo storitev in podjetje lahko
posluje sodobno in stroškovno učinkovito
tudi na področju gotovinskega poslovanja.

Za dodatne informacije in kontaktne po-
datke vas vabimo, da obiščete našo spletno
stran
www.nkbm.si/e-gotovina. 

Več informacij o bančnih storitvah, ki vam bodo olajšale poslo-
vanje, lahko pridobite tudi na svetovalnih uricah Nove KBM, ki po-
tekajo v prostorih zbornice vsak prvi četrtek v mesecu od 11. do 13.
ure oziroma po dogovoru. Potrebna je predhodna najava na
info@ozz-maribor.si.  

V Novi KBM verjamejo, da je prava informacija ob pravem času
ključ do uspeha. V okviru storitev Podjetniškega centra Nove KBM
strankam tako ponujajo sodobno, varno, zanesljivo ter celovito fi-
nančno in svetovalno podporo. Na voljo so vam finančno-ekonom-

ska svetovanja, poslovna svetovanja in svetovanja za uspešno pri-
dobivanje sredstev EU. 

Dodatne informacije najdete na 
www.nkbm.si/podjetniskicenter. 

Posodobite svoje gotovinsko poslovanje
S storitvijo E-gotovina Nove KBM boste zlahka izboljšali svoje gotovinsko poslovanje in vanj vnesli enostavnost, nadzor, večjo varnost, ob tem pa zmanjšali
stroške in prihranili čas.

Svetovalne urice Nove KBM


