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                                                                            Številka: 258 /2014- AP 
                                                                                                                                Datum:  26.9.2014 

Vabilo na 
 

DVODNEVNO TRADICIONALNO STROKOVNO SREČANJE  
SEKCIJE GRAFIČARJEV PRI OZS 

Hostel Stara šola Korte, 10. in 11. oktober 2014 

 
O srečanju 
 
Strokovno srečanje za vas organizira Sekcija grafičarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije. Potrudili smo se, da je program pester tako v strokovnem kot družabnem delu.  

Prvi dan boste lahko prisluhnili primerjavi med slovenskimi in nemškimi tiskarji iz prve 
roke. Pridružil se nam bo namreč strokovnjak iz grafične dejavnosti gospod Holger 
Eckart Busch iz Nemčije. Gost bo predstavil razmere, v katerih delujejo nemška 
grafična podjetja, zakonodajo, ki jo morajo upoštevati pri tem, strokovne aktivnosti 
njihovega združenja, zaupal nam bo informativne cene, po katerih delajo in odgovoril 
na druga strokovna vprašanja.  

Sekcija se stalno zavzema za lažje in boljše poslovanje. V ta namen sekcija pripravlja 
splošne pogoje poslovanja za grafično stroko, ki bodo prvič predstavljeni ravno na 
strokovnem srečanju. Poleg tega se bo predstavilo tudi podjetje MDS IT d.d. (akreditiran 
partner podjetja Canon za produkcijski tisk) ter podjetje Grain d.o.o. 

Popoldne se bomo družili na skupnem družabnem poznem kosilu. Družabno srečanje  

bo na turistični  kmetiji z imenom Korenika & Moškon. Predviden je tudi ogled vinske kleti in 
degustacija vina.  
 
Drugi dan bo predstavljena informativna kalkulacija na spletu, ki je trenutno dostopna vsem.  
Program za izračun cen je namenjen kot pomoč članom, predvsem tistim, ki si ne morejo 
privoščiti novih programov za izračun kalkulacij.  Program je enostaven in upamo, da vam bo 
služil v dober namen. Člani sekcije se vedno lahko obrnejo na sekcijo in podajo svoje 
predloge in sugestije strokovni službi preko e- pošte. Sekcija vse predloge sprejme odprto in 
pobude članov vedno obravnava. Vsi člani sekcije imajo možnost sodelovati in veseli bomo 
novih pobud. 

Vse člane vabimo, da prenočišča rezervirajo v Hostlu Stara šola Korte v Izoli, Korte 74, 
6310 Korte najkasneje do 5. oktobra 2014 preko telefonske št. 05/ 642 11 14 ali preko e- 
pošte info@hostel-starasola.si, pri rezervaciji se sklicujte na strokovno srečanje 
grafičarjev.  
 
Storitev nočitev z zajtrkom po eni osebi znaša 23 EUR. V kolikor si boste delili sobo s 
soprogo oziroma s soprogom, rezervirajte dvoposteljno oziroma večposteljno sobo, če 
pridete na seminar z družino, pa imajo na voljo tudi apartmaje in ravno tako je cena za 
nočitev z zajtrkom po osebi 23 EUR.  
 
Seminar z večerjo je za člane Sekcije grafičarjev brezplačen, ostale stroške strokovnega 
srečanja nosijo udeleženci sami (nočitev z zajtrkom). V kolikor se bodo srečanja udeležili 
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zaposleni oziroma osebe iz podjetja, ki je član OZS, je seminar brezplačen do treh oseb 
(vključno s samostojnim podjetnikom), za vse ostale je cena 60,00 € z  DDV, kotizacijo 
poravnajte na transakcijski račun št. 10100-0044193195 Banka Koper, sklic 200017, Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenije (za srečanje grafičarjev).  Dokazilo o plačilu priložite prijavnici  
  
Prijavnico za strokovni del seminarja za Sekcijo grafičarjev pri OZS posredujte Adrijani 
Poljanšek po e - pošti: Adrijana.Poljansek@ozs.si, za Sekcijo grafičarjev  pri OZS. Prijavo 
lahko pošljite preko faksa: 01 58 30  599 ali pošte na naslov: OZS, Celovška, 71 Ljubljana.  
 
Dodatna pojasnila in informacije: Adrijana Poljanšek 01/58 30 826, Sekcija grafičarjev. Zaradi 
organizacije večerje vas prosimo, da na prijavnici natančno označite, če se boste udeležili 
skupnega druženja na skupni večerji, da bomo lahko predvideli udeležbo (večerja je plačana, 
dodatno pijačo pa je potrebno plačati). Podrobnejši potek srečanja je razviden iz priloženega 
programa. 
 

Prisrčno vabljeni!  
 
Adrijana Poljanšek                                                                               Bernard  Bucik  
Sekretarka sekcije                                                          Predsednik sekcije grafičarjev pri OZS  

 
 
Pokrovitelji srečanja :  
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PROGRAM  STROKOVNEGA SREČANJA GRAFIČARJEV PRI OZS    

ki bo 10. in 11. oktober 2014 v hotelu Kortah pri Izoli  
Petek, 10. Oktober 2014 

9.00 - 9.30 Zbor udeležencev 
 

9.30 - 10.00 Pozdravni nagovor  
Bernard Bucik, predsednik Sekcije grafičarjev pri OZS 
 

10.00 - 10.30 Predstavitev Splošnih pogojev za člane sekcije grafičarjev pri OZS  
Matej Sešlar, član UO sekcije grafičarjev pri OZS  
 

10.30 - 11.20 Predstavitev združenja grafičarjev (tiskarjev) medijev Bavarske   
Holger Eckart Busch, generalni sekretar Združenja grafičarjev (tiskarjev) 
predstavnik združenja v upravnem odboru Grozda grafičnih dejavnosti (tiskarjev) in 
tiskanih medijev Bavarske          
 

11.20  - 12.00 Vprašanja udeležencev srečanja in odgovori gospoda  
Holger Eckart Busch generalni sekretar Združenja grafičarjev (tiskarjev) 
predstavnik združenja v upravnem odboru Grozda grafičnih dejavnosti (tiskarjev) in 
tiskanih medijev Bavarske          
    

12.00 - 13.00  Odmor 

13.00 - 13.45  Nove ravni kakovosti in produktivnosti barvnega tiskanja  
Digitalni barvni tiskalnik za srednjo produkcijo  
Canon  Image PRESS C700/800 
MDS IT d.d.  

Silva Mihelič, Vodja prodaje printing sistemov  
 

13.45 - 14.30  iCTP v praksi  
Grein d.o.o.   
Grega Vida  
 

14.30 – 15.00 Odmor  

15.00 - 15.45  Zakonodajne zahteve glede odpadkov  
Irena Vadjunec, Kemis. 
 

15.45- 16.15 Predstavitev kartice Mozaik podjetnih  

Ivan Ukmar, OZS 

16.30 Družabno kosilo   

Sobota, 11. Oktober 2014 
10.00 - 11.00  Predstavitev informativne kalkulacije na spletu za člane sekcije 

Predlogi in sugestije za aktivnosti sekcije v prihodnje  

Okrogla miza: Problematika v tiskarstvu 
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Moderator: Bernard Bucik, predsednik sekcije grafičarjev pri OZS 

 
  

 
 
Sekcija PRIJAVNICA za STROKOVNO SREČANJE Izola, 10. in 11. oktober  2014 

 

1. IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________ 

E- pošta  ___________________________________________ 

2. IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:  _____________________ 

E- pošta: ___________________________________________ 

NAZIV IN NASLOV PODJETJA: ________________________ 

POŠTA IN KRAJ:_______________GSM:_________________  

ŠT. KARTICE MOZAIK: ______________________________ 

Udeležil se bom skupne večerje. Pijačo, vino je potrebno  
doplačati na licu mesta.  
 
Predviden men  večerje  
  

a) Meni 1 (fuži z jurčki, svinjska pečenka s suhimi slivami, testan 
krompir, solata, sladica)  Pijača voda in radenska všteto. Vino je 
potrebno doplačati. 

        

DA  prijavljam _____ oseb na večerjo (dopolni)   /       NE  
 
Podpis in žig odgovorne osebe: ________        Datum: _______ 
 

 

 
 
S podpisom dovoljujemo vpis na 
seznam udeležencev. 
 
Dovolim, da me o vaši ponudbi 
obveščate po E-pošti :   
                               DA / NE 
 
 
 
Zaradi organizacije večerje vas 
prosimo, da na prijavnici 
natančno označite, če se boste 
udeležili omenjene skupne 
večerje, da bomo lahko predvideli 
udeležbo in rezervirali.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


