
 

 
 

Tradicionalno strokovno srečanje članov Sekcije lesnih strok 

v petek 30. septembra 2016 

na že znani in prijetni lokaciji Ribnik pri Lisjaku, Miklavž pri Taboru 12, 3304 Tabor. 

Program strokovnega srečanja, petek 30.9.2016: 

10:00   Prihod in evidentiranje udeležencev srečanja (»podprto« s prigrizki), druženje s  sponzorji  
             (dobavitelji) 
 
12:00  Uvodni pozdrav  

predsednik Sekcije lesnih strok pri OZS Alojz Tuhtar 

predsednik OZS Branko Meh 

generalni direktor Direktorata za lesarstvo Jože Prikeržnik 

12:30  »Vse, kar mora ne pravnik vedeti o sklepanju pogodb« 

 Temeljna načela obligacijskega prava 

 Instituti obligacijskega prava, brez katerih razumevanje pogodb ni mogoče 

 Podrobneje o pogodbi 

 Najpogostejše oblike pogodb 

 Stranke pogodbe 

 Pravice in obveznosti posameznih strank 

 Avans 

 Pogodba o podizvajanju 

 Praktični primeri 

bo predstavil Aleš Budja, davčni in pravni svetovalec 

14:00  Redna uporaba kartice Mozaik podjetnih vam na letni ravni povrne vplačano članarino!   

           Ivan Ukmar, vodja projekta  

14:20  Odmor 

15:00  Seznanitev z novimi predpisi s področja protieksplozijske zaščite, ki zavezujejo lesno 

panogo, Franc Udovč presojevalec s področja protieksplozijske zaščite iz mednarodne 

korporacije Bureau Veritas 

15:15  Meritve emisij snovi v zrak iz lakirnih naprav v lesarski dejavnosti 

 Kdaj smo dolžni izvajati periodične meritve  emisij snovi iz lakirnih naprav 

 Potrebna dokumentacija, ki jo je potrebno pripraviti (obratovalni dnevnik, poslovnik)  

 Letna poročila na ARSO 

 Vprašanja in odgovori 

mag. Katarina Železnik Logar, IVD Maribor   

15:30  »Pol ure za facebook na dan pripelje nove stranke k vam«  

kako - vam bo predstavila Sabrina Pavlovič  

http://www.restavracija-lisjak.com/ribnik/


 

 
 

Predviden zaključek je ob 17:00 uri na kar sledi druženje ob pogostitvi, izmenjava mnenj in druženje 

s sponzorji!  

V upanju, da smo izbrali za vas zanimive teme in da vam bodo pridobljene informacije prišle prav na 

vaši poslovni poti,  vas lepo pozdravljamo in se veselimo srečanja z vami! 

Udeležba na strokovnem srečanju je za člane OZS s poravnano članarino brezplačna!  

Vljudno vabljeni!  

Iris Ksenija Brkovič                   Alojz Tuhtar l.r. 

 Sekretarka sekcij              Predsednik Sekcije lesnih strok pri OZS 

 


