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VABILO na  
Forum grafičarjev Slovenije 
Maribor, 20. in 21. september 2019. Hotel Mercure CITY CENTER **** 

 
 
Spoštovani, 

 

svet tiska prinaša izjemno veliko hitrih sprememb, zato je potrebno nenehno slediti trendom.  

Pomembno je ohranjati nove priložnosti za izobraževanje in izpopolnjevanje znanja. Med 

njimi gotovo ne smete zamuditi Strokovnega foruma, ki ga pripravljamo 20. in 21. 

septembra  2019  v Mariboru v hotelu  Mercure CITY CENTER ****.  

 

Zagotovite si mesto na predavanjih o najaktualnejših temah. Poleg aktualnih predavanj 

bodo na srečanju predstavljene tudi teme, ki pomembno vplivajo na vsakdanji delovni 

proces ter obilo priložnosti za druženje ter izmenjavo mnenj in izkušenj z ostalimi udeleženci.  

 

NE SPREGLEJTE OGLEDA PRIMERA DOBRE PRAKSE!  
 
Ogledali si bomo tiskarno Demago. Njihovi začetki segajo v leto 2008 in so se nanašali 

predvsem na izdelavo vizitk in letakov. Že deseto leto mineva in v tem obdobju so v 

asortima dodali ogromno novih in različnih produktov in materialov. 

Prepričani so, da je prava pot samo pot nenehnega razvoja in iskanja novih priložnosti. 

Njihovi tiskarski stroji so opremljeni z najnovejšo visokotehnološko opremo.  

 

Pridružite se nam in bodite del najpomembnejšega dogodka za grafičarje v Sloveniji! 

 

Lep pozdrav in se srečamo v Mariboru! 

 

PROGRAM FORUMA 

 

Petek, 20. SEPTEMBER 2019   

 

  9:30 – 10:10 REGISTRACIJA IN JUTRANJA KAVA 

10:15 – 10:20 Pozdravni nagovor,  

Bernard Bucik, predsednik Sekcije grafičarjev pri OZS   

10:20 – 10:30 Pozdravni nagovor  

Branko Meh, predsednik obrtno-podjetniške zbornice Slovenije 

10:30 – 10:55 SPOZNAJTE MOZARTA – MOJSTRA OPERE DIGITALNEGA TISKA! 

Hitrost 65 str/min, Format do 1.300 mm, gramatura do 350g in izjemna 

cena izpisa: 0,012 €! 

Gorazd Gornjec, lastnik in direktor podjetja Copia biro d.o.o. 

10:55 – 11:20 IZVLECITE MAKSIMUM IZ VAŠE DIGITALNE TEHNOLOGIJE  

Admir Joldić, direktor prodaje produkcijske opreme za centralno in 

vzhodno Evropo 

11:20 – 12:50 Spodbude malih vrednosti v obliki vavčerjev SPS 

Viljenka Godina, direktorica, Ekonomski institut Maribor 

12:50 – 14:15 Odmor za kosilo 

14:15 – 14:30   Multipress MOŽGANI VSAKE PAMETNE TISKARNE,  

Grafik net in Bisson Grafik 
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14:30 – 15:00  Kako svoj denar prejeti takoj po opravljeni storitvi?  

Predstavitev Hiveterminala - slovenske spletne platforme, ki malim in 

srednjevelikim podjetjem omogoča takojšnjo likvidnost s prodajo odprtih 

terjatev.   

Matjaž Gačnik 

15.00 – 15.10 Kartica Mozaik  

15:10 – 15:45 OSVEŽITEV IN DRUŽENJE S SPONZORJI  

 

15:45 – 16:00  Predstavitev izobraževalnih programov na SMGŠ        

Ana Šterbenc, ravnateljica 

16:00 – 16:25  Prestavitev izobraževanja odraslih in projekta MUNERA 3 

Martina Koražija, profesorica 

16:25 – 16:40 Pomembnost zdrave hrbtenice na kvaliteto življenja 

Jelena Kos, terapevtka 

17:20  Ogled tiskarne Demago 

19.00  Degustacija in ogled kleti Joannes Protner  

 

20.00 Skupna večerja in druženje 

 

 

Sobota, 21. SEPTEMBER  2019 

 
10:00–11:30 Obveznosti  na področju varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in 

varstva okolja  
- Obveznosti na področju varstva pri delu za delodajalce in 

samozaposlene osebe usposabljanja, zdravstveni pregledi, ocena 
tveganja, pregled delovne opreme, evidence… 

- Obveznosti s področja  požarne varnosti (požarni red, načrt, gasilniki, 
pregledi požarne zaščite…)  

- Obveznosti s področja varstva okolja (ravnanje z nastalimi odpadki…) 

- Obveznosti, ki so nastale zaradi sprememb Uredbe o ravnanju z 

embalažo in odpadno embalažo uporaba embalaže in obveznosti 
glede vodenja evidenc in morebitnega poročanja na Agencijo RS 
za okolje 

- Vprašanja in odgovori 
 
mag. Katarina Železnik Logar, vodja podružnice Ljubljana,  Inštitut za varstvo 
pri delu in varstvo okolja Maribor 
 

11:30 – 12:00   Odmor 

12:30 – 13:30 Izzivi pri prenosu podjetja – Družinsko podjetništvo  
Nina Scortegagna Kavčnik, vodja pravne in kadrovske službe pri OZS 

13.30 – 13:40 TOSCANA-ERP- sistem za vodenje poslovanja tiskarne (od kalkulacije,vodenja 
delovnih nalogov,spremljanje proizvodnih procesov do računov) 

14.00  Zaključek foruma,  Bernard Bucik,  predsednik Sekcije grafičarjev pri OZS  
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KOTIZACIJA 

 

 

Prijave na Srečanje potekajo do 1. SEPTEMBRA 2019.  

 
 

 CENA KOTIZACIJE 

Za člane in nosilce kartice Mozaik podjetnih*

 

29,00 € (DDV vključen) 
Del kotizacije za OZS člane krije sekcija 

Za nečlane 89,00 € (DDV vključen) 

  

* V kolikor se bodo strokovnega seminarja poleg nosilca obrti udeležili zaposleni oziroma 

osebe iz vašega podjetja, ki je član OZS, za njih znaša kotizacija 29,00 €  

  

Kotizacija za udeležbo na strokovnem srečanju grafičarjev vključuje: 

 Dvodnevna udeležba na predavanjih (20. in 21. September 2019). 

 Ogled primera dobre prakse. 

 Pogostitev med odmori, osvežitev 

 Večerja  

 
 

 

DIAMANTNI SPONZORJI FORUMA: 

 

 

    
 

 
 
 
 

PLATINASTI SPONZORJI FORUMA: 

 

     
 

 

 

  

http://www.xerox.com
https://www.copia-biro.si/
https://www.grafiknet.hr/hr/
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INFORMACIJE O NASTANITVI 

 

Za udeležence kongresa je rezervirano prenočišče v hotelu  Mercure CITY CENTER **** 

pohitite in si rezervirajte  prenočišče direktno na recepciji hotela Mercure**** čimprej :   

 

mercure@termemb.si  (tel. št : 02/234-44-00) ali pri vodji recepcije Uros.Lovrencic@termemb.si  

(tel. št : 02/234-43-80),  

 

s sporočilom, da gre za udeležence seminarja, ker so cene ugodnejše in v tem hotelu poteka 

tudi forum in sicer so cene sledeče:   

 

75,00 eur BB – enoposteljna  in  

90,00 eur BB – dvoposteljna.   

 

Dodatni stroški, ker je v centru mesta parkirnina znaša 10,00 eur / noč. 

 

V kolikor želite ugodnejšo sobo se drug hotel nahaja v oddaljenosti 300m od lokacije in sicer:   

Hotel Ibis styles ***   

Udeleženci lahko sobe rezervirajo direktno na recepciji hotela  Ibis Styles Maribor City Center  

na email: IbisStyles@termemb.si   s pripisom, da gre za udeležence seminarja (tel. št. : 02/ 25-

06-700), ker so cene ugodnejše  

 

60 eur  - enospoteljna   

75 eur - dvoposteljna soba .  

 

 

PRIJAVA na strokovni del seminarja 

 

 Adrijana Poljanšek 

E: adrijana.poljansek@ozs.si 

T: 01/58 30 826 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

mailto:mercure@termemb.si
mailto:Uros.Lovrencic@termemb.si
mailto:IbisStyles@termemb.si
mailto:adrijana.poljansek@ozs.si
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PRIJAVNICA za strokovni forum članov - 

Sekcije grafičarjev pri OZS 

  

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:                                EMAIL: 

NASLOV PODJETJA:  

POŠTA IN KRAJ: 

Dovolim, da me o vaši 

ponudbi obveščate po 

elektronskem naslovu:      

GSM: 
 

DA 

 

NE 

Davčna številka:    

Zavezanec za DDV:                 

 

 
Član OZS:  DA   NE 

ŠT. KARTICE MOZAIK:   

Zaradi organizacije večerje, vas prosimo, da na prijavnici 

natančno označite, če se boste udeležili omenjene skupne 

večerje, da bomo lahko predvideli udeležbo. 

Udeležba na večerji:          DA         NE 

Kotizacijo bom poravnal na podlagi prejetega računa po strokovnem srečanju. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


