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371 + 21 pridruženih članov = 392

• Največ članov je iz občine 
Maribor: 228 (58%)

• Člani prihajajo iz 40 občin

• Mikro podjetja: 239   
• Mala podjetja: 58
• Srednje velika podjetja: 26 
• Velika podjetja: 34
• Ni podatka: 35 (novoustanovljena 

oz. se velikost ne izračunava)  

• Družba z omejeno 
odgovornostjo: 285

• Samostojni podjetnik: 48
• Delniška družba: 29  
• Zavod: 11
• Javni zavod: 8
• Društvo: 6
• Komanditna družba: 1  
• Ostalo: 4

Po občinah

Po velikosti

Po organizacijski obliki 
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Strateški razvojni okvir Slovenije je bil nazadnje definiran 
v Strategiji razvoja Slovenije za obdobje 2005–2013. Ker je 
veljavnost dokumenta potekla, je Slovenija pristopila k pripravi 
novega krovnega strateškega dokumenta – dolgoročne strategije 
razvoja Slovenije. Namen je opredeliti vizijo razvoja Slovenije do 
leta 2050 in pripraviti strategijo razvoja do leta 2030. Znotraj tako 
zastavljenega dokumenta bi bili dve področju, ki nas v Štajerski 
gospodarski zbornici najbolj določata, torej strategija regionalnega 
razvoja in strategija gospodarstva, zagotovo definirani. Žal 
temeljnega dokumenta še nimamo in zaenkrat tudi ne kaže, da ga 
bomo v kratkem imeli. 

Pomanjkanje krovne razvojne strategije Slovenije se v vsakdanjem 
razmišljanju, tako regije kot tudi gospodarstva, še posebej 
gospodarstva v regiji, močno čuti. Ne zato, ker brez njega podjetja ne 
bi mogla delati, ampak predvsem zato, ker ni sistemskega okvirja 
razmišljanja in delovanja. Strategija namreč pomeni začrtano pot, 
pomeni cilj, pomeni okvir in hkrati premik iz statičnega razmišljanja. 
In to gospodarstvo v regiji nedvomno potrebuje. 

V procese priprave in sprejemanje strategij so vedno vključeni 
predstavniki različnih segmentov družbe, ki s svojim znanjem, 
predvsem pa s svojimi izkušnjami in analitsko pripravljeni 
osnovami, prispevajo k jasno in ambiciozno zastavljenemu širšemu 
cilju in s tem dajejo temelje tudi razmišljanju in načrtovanju 
celotnemu gospodarstvu in vsakemu gospodarskemu subjektu v 
regiji posebej.

Na tej točki se postavlja osnovno vprašanje – ali naj regija in 
gospodarstvo v regiji čakata na sprejetje strategije države ali naj 
gospodarstvo v regiji razmisli in zastavi strategijo gospodarskega 
razvoja regije in jo v postopku priprave in sprejemanja strategije 
Slovenije zagovarja in uveljavlja. Gospodarstvo naše regije je 
vedno slonelo na močni industriji in gradbeništvu, pa tudi na dobrih 
trgovinskih povezavah z vzhodnimi in južnimi trgi. Danes podatki že 
na prvi pogled povedo, da regija stagnira, pa čeprav letni statistični 
podatki tu in tam prinesejo tudi kak dober in  razveseljiv podatek. 
Teh se razveselimo, saj pomeni spodbudni premik, hkrati pa nas 
opomnijo na nekatere nesporna dejstva, ki jih nedvomno poznamo 
- da je gospodarska struktura neugodna, da je podjetniška 
aktivnost in inovacijska sposobnost gospodarstva nizka, da je 
bistveno premalo izkoriščeno znanje in možnost povezovanja z 
izobraževalno in raziskovalno dejavnostjo univerze, da med nami 
ni usklajenosti.

Za podjetno misleče torej ne bi smelo biti veliko dvomov – 
gospodarstvo v regiji potrebujem močno vezivo in močno 
spodbudo sodelovanja. Ne samo med podjetji, ampak med vsemi, 
ki se zavedajo, da gre razvoj naprej tudi  brez nas in da je predvsem 
od nas odvisno ali bomo njegov sestavni del ali večno jamrajoča 
periferija. 

Dr. Roman Glaser
Predsednik ŠGZ

CILJ IN POT
RAZVOJA 
GOSPODARSTVA 
V REGIJI
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Podatki, ki smo jih v preteklem letu dobivali, predvsem pa tudi 
ocene o okrevanju gospodarstva v regiji, so že nakazovale pozitivne 
trende, ki so bili v glavnem posledica rezultatov izvozno usmerjenih 
podjetij iz regije. Gre za večja, izvozno usmerjena podjetja  iz 
predelovalne industrije, ki je tudi sicer največji zaposlovalec v regiji. 
Žal predstavljajo velika podjetja le 0,8 % vseh družb v Podravju, 
pozitivnih trendov v smeri povečevanja njihovega deleža ni zaslediti.

Struktura gospodarstva v regiji je nezavidljiva – kar 98,2 % podjetij 
v regiji spada v kategorijo mikro, malih in srednjih podjetij, kar sicer 
kaže na visoko aktivacijo predvsem mlajših podjetnih ljudi v regiji, 
vendar je objektivno dejstvo, da so lahko mikro, majhna in srednje 
velika podjetja najbolj uspešna v primeru uspešnega delovanja velikih 
sistemov. Manjša podjetja pač ne morejo biti velik zaposlovalec, kar 
že ime samo pove, razen posameznih izjem tudi v večini zaostajajo 
po dodani vrednoti na zaposlenega v regiji. Ugotavljamo, da se mikro 
in majhna  podjetja ne razvijajo dovolj, da  bi prerasla v srednje velika 
ali celo večja podjetja. Maribor in celotno Podravje je sicer bilo in je 
še sedaj močno v predelovalni industriji, ki zaposluje 39,4 % delovno 
aktivnega prebivalstva. Predelovalna industrija ustvarja kar 40 % 
čistega dobička regije. Tem podjetjem sledijo podjetja s področja 
trgovine. 

Kje je v tej situaciji Štajerska gospodarska zbornica? Število članov 
zbornice kaže na dejstvo, da povezovanje in sodelovanje podjetjem 
ni blizu, da z mnogimi aktivnostmi v tej smeri, kljub velikemu 
številu dogodkov in za podjetja koristnih informacij, nismo dosegli 
maksimalnega cilja. Povejmo odkrito – regija Podravje je še vedno 
bolj ali zgolj statistična regija, trdnega povezovalnega jedra regija 
nima, Maribor kot mesto te funkcije ne more opravljati v takšni 
meri, kot bi bilo za gospodarstvo in vse ostale pomembne funkcije 
želeno in koristno. Odsotnost regionalne politične volje je evidentna 
in jo čutimo vsak dan, tudi če je ne poimenujemo s tem imenom. 
Pomemben izziv Štajerski gospodarski zbornici je na dlani in 
potrudili se ga bomo izpolniti. Pozitivni trendi na gospodarskem 
področju nam bodo, prepričana sem, pri tem v pomembno oporo.  
 

Mag. Aleksandra Podgornik
Direktorica ŠGZ

USPEŠNOST
PODJETIJ V
REGIJI V LETU 
2015

7.893
(+ 175) 

1.334 EUR
(+ 16 EUR) 

1.996 mio EUR 
(+ 3 %) 

216 mio EUR 
(+ 16 %) 

61.462 
(+ 966) 

8.108 mio EUR 
(+ 2 %) 

32.470 EUR 
(+ 1 %) 

Število družb povprečna 
plača na

zaposlenega

neto dodana 
vrednost

neto čisti 
dobiček

Število 
zaposlenih 
na podlagi 
delovnih ur

prihodki neto dodana 
vrednost na 
zaposlenega

POSLOVANJE GOSPODARSKIH DRUŽB V LETU 2015 V PODRAVSKI REGIJI (podatki AJPES)



Poslovno 
Poročilo 
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PODELITEV PRIZNANJ IN DIPLOM ZA 
INOVACIJE V PODRAVJU ZA LETO 2014

Na razpis za izbor najboljših inovacij v Podravju za leto 2014 je prispelo 
20 prijav inovacij, pri katerih je sodelovalo več kot 70 inovatork in 
inovatorjev. Ocenjevalna komisija v sestavi: dr. Marjan Leber, Bruno 
Rumež, Ivan Klaneček in dr. Drago Bokal je ocenila prispele vloge in se 
odločila, da podeli: 3 zlata priznanja, 6 srebrnih in 6 bronastih priznanj
ter 5 diplom.

Podelitev je potekala v muzejskem okolju Hidroelektrarne Fala -  najstarejše elektrarne na Dravi.

ZLATA PRIZNANJA

Predlagatelj: QUADROFOIL, d.o.o.
InovatorJI: Marjan Rožman, Simon Pivec, Ermin 
Kosovel, Klemen Tavčar, Miloš Velimirović
Inovacija: QUADROFOIL – ENERGETSKO 
UČINKOVITO PLOVILO PRIHODNOSTI S 
PODVODNIMI KRILI

PRIZNANJA 
INOVATIVNIM

6

70

6 53
Zlata priznanja Srebrnih priznanj

InovatorjevVeč kot

Bronastih priznanj Diplom
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Predlagatelj:  KREATIVNI ALUMINIJ, d.o.o. in 
BOXMARK LEATHER, d.o.o.
Inovatorji: Sabina Zerezghi, Davorin Herga, 
Kristijan Tomaš, Albert Korošec
Inovacija: MEDICINSKO OBLIKOVAN ALUMINIJASTI 
»EXTREME OUTDOOR« LEŽALNIK IZ NARAVNEGA, 
VODOODBOJNEGA USNJA
Ta inovacije je bila tudi najboljša inovacija po 
izboru javnosti.

Predlagatelj: LEDINEK ENGINEERING D.O.O.
Inovatorji: Gregor Ledinek, Borislav Pišek
Inovacija: KONTIZINK M120-60KN S120 – 
VISOKOZMOGLJIVA LINIJA ZA PRETOČNO 
DOLŽINSKO SPAJANJE LESNIH ELEMENTOV 
SREDNJIH DOLŽIN – LEPLJEN VERTIKALNI 
ZOBATI SPOJ 

SREBRNA PRIZNANJA 

Predlagatelj:  TALUM, TOVARNA ALUMINIJA, d.d.
Inovatorji: Jožef Kancler, Aleksander Čuš, Anton Kirbiš, Bogdan Lukman
Inovacija: NOVA OBLIKA ANODE V ELEKTROLIZNEM PROCESU PRIDOBIVANJA ALUMINIJA PO 
TEHNOLOGIJI AP18

Predlagatelj: SWATYCOMET, d.o.o.
Inovatorji: Igor Zver, Aleš Semprimožnik, Milan Onič, Andrej Lobnik
Inovacija: VROČE STISNJENE BRUSNE PLOŠČE 2. GENERACIJE ZA BRUŠENJE SLABOV IN GREDIC, 
PREMERA 920 mm

Predlagatelj: TALUM, TOVARNA ALUMINIJA, d.d.
Inovatorji: Jože Turk, Stanislav Kores
Inovacija: RAZVOJ ALUMINIJEVE ZLITINE ZA IZDELAVO AEROSOL DOZ S PROTISMERNIM 
IZSTISKOVANJEM

Predlagatelj:  EVROPSKI INOVACIJSKI CENTER UNIVERZUM MINERVA, IZOBRAŽEVALNO RAZVOJNI 
ZAVOD MARIBOR
Inovatorji: mag. Peter Cokan, mag. Vanja Jus
Inovacija: MEMOŠOLA – MREŽA SLOVENSKIH ŠOL IN FAKULTET, KI JIH POVEZUJEJO MISELNI ŠPORTI

Predlagatelj: IMPOL 2000, d.d.
Inovatorji: Vukašin Dragojevič, Robert Kučič, Boštjan Tomažič, Peter Cvahte, Marko Degiampietro,  
Varužan Kevorkijan, Lucija Skledar, Boris Hostej, Irena Lesjak
Inovacija: RAZVOJ ALUMINIJSKIH PROFILOV ZA AVTOMOBILSKO INDUSTRIJO S SPOSOBNOSTJO 
ABSORPCIJE ENERGIJE TRKA

Predlagatelj in inovator: MARJAN BEZJAK, samostojni inovator
Inovacija: PANEL SAVONIUS MIKRO VETRNIK ELEKTRARN 
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BRONASTA PRIZNANJA

Predlagatelj: ZM DRAVA, d.o.o.
Inovatorja: Branko Jovićević, Manica Maček 
Inovacija: SLOVENSKA ZLOŽLJIVA E-KOLESA ELECTROM

Predlagatelj: DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR D.O.O.
Inovatorji: Drago Taljan, Iztok Dover, Marko Rebernik, Marwan Al-Ayoub
Inovacija: INOVATIVNI PRISTOP K IZVEDBI PRENOVE VODENJA HE FALA

Predlagatelj:  TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR
Inovatorji: Elisey Ozerov, Jernej Trebše
Inovacija: KOTLIČEK

Predlagateljica in inovatorka: dr. Anita Kovač Kralj
Inovacija: TEHNOLOŠKI POSTOPEK PROIZVODNJE FORMALDEHIDA NA HIBRIDNEM 90-% SREBROVEM 
IN 10-% OKSIDNEM KATALIZATORJU

Predlagatelj: CIMOS TAM Ai, d.o.o.
Inovatorji: Jasmin Nikolaš, Boštjan Kovše, Miran Ostroško
Inovacija: ZAMENJAVA 100% KERAMIČNEGA PESKA NB 30 S CENEJŠO PEŠČENO MEŠANICO 30% 
KERAMIČNEGA IN 70% KREMENČEVEGA PESKA

Predlagatelj: CIMOS TAM Ai, d.o.o.
Inovatorji: Jože Rihtarič, Damjan Anošek
Inovacija: ZMANJŠANJE PORABE ENERGIJE IN POVEČANJE TALILNIH KAPACITET NA PLINSKIH 
TALILNIH PEČEH KEMOTERM

DIPLOME

Predlagatelj: ŠOLSKI CENTER PTUJ, STROJNA ŠOLA
Inovator: Ferdinand Humski
Inovacija: VEZ ZA PISARNIŠKI PAPIR IN PLATNICE

Predlagatelj: MESSER SLOVENIJA, d.o.o.
Inovatorji: Benjamin Grahor
Inovacija: MERJENJE MASE PLINA FORANA V POSODI

Predlagatelj: ELEKTRO MARIBOR, d.d.
Inovatorji: Zvonko Mezga, Damir Čatič
Inovacija: SPTE kot rezervno napajanje distribucijskega centra vodenja

Predlagatelj: HUMANITARNO DRUŠTVO – PRAVO ZA VSE
Inovatorji: 
Miha Senica, Dominika Mendaš, Ana Hederih, Matic Nedog, Jan Irgel, Miha Biderman, Eva Šmirmaul, 
Mateja Veingerl, Marko Štante, Sonja Bigec, Nina Bezjak, Maja Krsnik, Primož Novak, Tadej Fijavž, Natalija 
Kramarič, Tamara Žajdela, Tadej Škrube, Tine Šrot, Alen Mom, Suzana Cvikl
Inovacija: BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ – PRAVO ZA VSE

Predlagatelj: ZDRUŽENJE CAAP, socialno podjetje
Inovatorji:  
• Zavod za turizem Maribor – Pohorje, javni zavod
• Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova
• Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje
• Združenje Slovenski forum socialnega podjetništva
• CitiLab, Zavod za razvoj kreativnih tehnologij Maribor
• Raz:um, raziskovalno-razvojno in umetniško središče Univerze v Mariboru
• Ekonomski institut Maribor d.o.o., Center razvoja človeških virov.
Inovacija: TKALKA – SKUPNOSTNI RAZVOJNI CENTER
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RAZVOJ JE EDINA POT 
ZA USPEŠNO DELO 

Štajerska gospodarska zbornica je v konzorciju organizatorjev 
skupaj z Mestno občino Maribor, Mariborsko razvojno agencijo, 
Območno obrtno-podjetniško zbornico Maribor ter Zavodom 
za turizem Maribor – Pohorje 31. marca 2015 pripravila veliko 
razvojno konferenco, na kateri se je zbralo preko 130 udeležencev 
iz različnih področij in interesnih sfer. 

Konferenca je potekala v treh diskusijskih skupinah, v katerih 
so govorili o konkretnih pobudah, ki so bile poslane s strani 
zainteresirane javnosti v času priprave konference. 

Panel za gospodarstvo sta vodila mag. Aleksandra Podgornik, 
direktorica Štajerske gospodarske zbornice in mag. Božidar 
Pučnik, direktor MRA. Posebej je bila izpostavljena nujnost 
izboljšanja pogojev za gospodarstvo in kredibilnost okolja, ki je 
najpomembnejši pogoj za prihod investitorjev. Posebej pa je bilo 
izpostavljena nujnost sodelovanja vseh akterjev, kar v Mariboru 
velikokrat peša. Izpostavljena je bila tudi nujnost sodelovanja 
in povezovanja gospodarstva z znanjem, predvsem pa je nujno 
dati večji poudarek tehniki in tehnologiji, saj brez naklonjenosti 
tej ni proizvodnje in uspešnega gospodarstva. Za področje 
gospodarstva je bilo v času priprave konference podanih 20 
predlogov.

Obrtno podjetniški panel je vodil Aleš Pulko, direktor Območne 
obrtne zbornice, predlogi pa so se vrteli predvsem glede 
mestnega jedra in kako spodbuditi večjo frekvenco ljudi v njem 
in ga s tem poživiti. Govora je bilo o kratkoročnih in srednjeročnih 
projektih. Mestno jedro Maribora je lepo, a izredno zaprto in zato 
ne pritegne obiskovalcev. Predlagani so bili načini kako to mestno 
jedro odpreti in ga narediti zanimivega za vse. Tudi udeleženci 
tega panela so razmišljali o nujnosti ponovne oživitve sejemske 
dejavnosti v mestu in napovedali oblikovanje stalne komisije, ki 
bo do jeseni pripravila akcijski program, ki ga bo dala v potrditev, 
predvsem pa v uresničevanje vsem, ki so za področje odgovorni.

Panel za turizem je vodila Janja Viher, direktorica Zavoda za 
turizem Maribor in Pohorje, ki je tudi predstavila Maribor kot 
turistično destinacijo in kot mesto, v katerem se turizem hitro 
razvija. Predstavljenih je bilo več kot deset predlogov, ki so bili 
vsi naravnani v poudarjeni smeri nujnega povezovanja različnih 
akterjev in različnih ustanov. Predvsem je bilo poudarjeno  
povezovanje hotelov, letališča, kulturnih ustanov in vključevanje 
vseh za Maribor prepoznavnih atributov v skupno ponudbo. 
Maribor veliko izgublja, ker ne uspe zadržati množice mimo 
vozečih turistov, ne zato, ker Maribor ni zanimiv, ampak ker jih 
nihče vanj ne povabi.  Veliko je bilo govora tudi o načinu kako 
privabiti turiste iz sosednje Avstrije in ustvariti skupno štajersko 
turistično cono, ki bo lahko ponudila vsebine za vse vrste gostov.

RAZVOJNA 
KONERENCA 
MARIBOR 
2015                      

Aleksandra Podgornik

Aleš Pulko 

Janja Viher
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MEDNARODNE AKTIVNOSTI

SREČANJE ZBORNIC IZ OBMOČJA BIVŠE 
JUGOSLAVIJE NA CELJSKEM SEJMU

ŠGZ se je na Celjskem sejmu udeležila tradicionalnega srečanja zbornic iz območja 
bivše Jugoslavije. Predstavljeni so bili posamezni projekti nekaterih zbornic in 
navezani novi stiki, predvsem z zbornicami iz Pule in Somborja. Okrepili so se tudi 
stiki z zbornicami, s katerimi ŠGZ že sodeluje in sklenjeni dogovori o gospodarskih 
delegacijah ter sodelovanju v skupnih projektih.

OBISK VELEPOSLANIKA KOSOVA

Februarja 2015 je ŠGZ obiskal veleposlanik Republike Kosovo, nj.eks.g. Nexhmi 
Rexhepi, v spremstvu svetovalca, gospoda Ganija Mulliqija. Pogovori so potekali 
v smeri predstavitve podravskega gospodarstva in investicijskih priložnosti. 
Veleposlanik je izrazil željo po tesnejšem sodelovanju med kosovskimi in slovenskimi 
podjetji. Sklenjen je bil dogovor, da se, v kolikor bo obstajal interes podravskih podjetij, 
v Mariboru organizirajo B2B srečanja med kosovskimi in podravskimi podjetji.

SREČANJE S PREDSTAVNIKI IZ NOVEGA SADA IN 
MINISTRSTVOM ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU

V okviru delovnega srečanja delegacije iz Novega Sada, ki jo je vodil župan tega 
mesta Miloš Vučetić, in delegacije Ministrstva za Slovence v zamejstvu in po svetu 
na čelu z ministrom Gorazdom Žmavcem v Mariboru je obe delegaciji sprejel v 
prostorih Štajerske gospodarske zbornice predsednik ŠGZ dr. Roman Glaser. V 
pogovoru, v katerem so se dotaknili dosedanjega sodelovanja obeh mest na več 
področjih, so predvideli tudi možnosti nadaljnjega, poglobljenega sodelovanja na 
gospodarskem in kulturnem področju. 

VHODNA GOSPODARSKA DELEGACIJA 
IZ BANJA LUKE Z B2B SREČANJI

Štajersko gospodarsko zbornico je 17. junija obiskala gospodarska delegacija iz 
Republike Srbske. V sodelovanju s Područno privredno komoro banja Luka smo 
organizirali srečanje z B2B razgovori. V uvodnem delu sta direktorica ŠGZ, mag. 
Aleksandra Podgornik, in predsednik Područne privredne komore Banja Luka,
g. Goran Račić, predstavila aktualno gospodarsko stanje v Podravju ter Republiki 
Srbski. V nadaljevanju so potekali B2B razgovori med podjetji. Srečanja se je udeležilo 
5 predstavnikov zbornice iz Banja Luke ter 10 podjetnikov, na slovenski strani pa 11 
podjetnikov oz. predstavnikov institucij. Srečanje so udeleženci ocenili kot koristno za 
pridobivanje in navezovanje novih poslovnih kontaktov. Na ŠGZ se bomo trudili, da v 
prihodnje organiziramo še več podobnih vhodnih oz. izhodnih gospodarskih delegacij.

B2B SREČANJA Z AVSTRIJSKIMI PODJETJI V GRAZU

Januarja smo organizirali delegacijo v Graz in se s podjetji udeležili B2B srečanja 
med slovenskimi in avstrijskimi podjetji. Srečanje je potekalo v prostorih avstrijske 
štajerske gospodarske zbornice (WKO) v Grazu. Srečanje smo na ŠGZ organizirali 
v sodelovanju z ICS (Internationalisierung Center Steiermark). V uvodnih nagovorih 
so nas pozdravili dr. Andrej Rahten, veleposlanik RS na Dunaju, Melita Ferlež, 
podpredsednica ŠGZ in mag. Jürgen Roth, podpredsednik avstrijske štajerske 
gospodarske zbornice. Govorniki so poudarili pomembnost tovrstnih srečanj za 
obe državi. Srečanja se je udeležilo 18 slovenskih in 10 avstrijskih podjetij. Podjetja 
so izrazila veliko zadovoljstvo in srečanja ocenila kot zelo uspešna.

MEDNARODNE 
AKTIVNOSTI

Priština

Novi Sad

Graz
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Št. Datum Naslov dogodka

1 12. 1. 2015 Davčni obračun in letno poročilo za leto 2014

2 20. 1. 2015 Info dan za poslovanje v Avstriji 

3 22. 1. 2015 Januarsko srečanje Regijskega sveta poslovnih žensk in podjetnic

4 22. 1. 2015 B2B srečanja z avstrijskimi podjetji

5 28. 1. 2015 Upravljanje storitev IT za mala in srednje velika podjetja

6 30. 1. 2015 Zmanjševanje stresa in dvig motivacije zaposlenih

7 5. 2. 2015 Ugodni viri SID banke za rast in razvoj malih in srednje velikih podjetij

8 10. 2. 2015 Kako pripraviti ponudbo, da boste prodali več?

9 11. 2. 2015 Katere spremembe nas čakajo v prenovljenem sistemu ISO9001:2015?

10 11. 2. 2015 Kaj prinaša nova kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije?

11 12. 2. 2015 Prepoznavanje in preprečevanje mobinga

12 13. 2. 2015 Srečanje z ministrom Zdravkom Počivalškom

13 19. 2. 2015 Regijski svet poslovnih žensk in podjetnic – osebno dopolnilno delo

14 26. 2. 2015 Povečajte vaše možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev!

15 4. 3. 2015 Najpogostejša vprašanja in dileme na področju delovno pravne zakonodaje

16 5. 3. 2015 Seja regijskega sveta za davčno in finančno področje – novosti na davčnem področju

17 6. 3. 2015 Članicam za dan žena - ne samo aktivne, ampak tudi atraktivne

18 10. 3. 2015 Izdelajte brezplačno spletno stran v enem dnevu

19 10. 3. 2015 Subvencije za inovativne

DOGODKI
ORGANIZACIJA DOGODKOV

V letu 2015 smo organizirali 82 dogodkov, na katerih smo zabeležili udeležbo več 
kot 1900 udeležencev iz več kot 500 različnih podjetij oz. ustanov. 

2015
82

organiziranih
dogodkov

> 500
različnih

podjetij oz.
ustanov

>1900
udeležencev
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20 13. 3. 2015 Expo Milano 2015 in poslovne priložnosti za podjetja

21 19. 3. 2015 Avstrija - sedež za internacionalizacijo  vašega podjetja

22 19. 3. 2015 Poslovna komunikacija za poslovni uspeh!

23 26. 3. 2015 Kdaj lahko direktor odgovarja zaradi odločitev s škodljivimi posledicami?

24 27. 3. 2015 Razlogi in gibanje bolniških odsotnosti

25 31. 3. 2015 Razvojna konferenca mesta Maribor

26 8. 4. 2015 Linkedin – družbeno omrežje poslovnih priložnosti – kako ga izkoristiti?

27 10. 4. 2015 Individualni razgovori za poslovanje v Avstriji

28 14. 4. 2015 Pomen in praktična izdelava izkaza denarnih tokov za različne uporabnike 

29 15. 4. 2015 Regijski svet poslovnih žensk in podjetnic

30 22. 4. 2015 Avstrija - novosti, težave in izzivi in pri poslovanju v Avstriji  

31 22. 4. 2015 Aktualne novosti in spremembe 2015: študentsko delo, osebno dopolnilno delo, 
kratkotrajno delo,... 

32 22. 4. 2015 12. Seja UO ŠGZ

33 24. 4. 2015 Srečanje med slovenskimi in avstrijskimi podjetji

34 6.5. 2015 Kako se izogniti nezakoniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi? 

35 13. 5. 2015 Imate zahtevne kupce? Prepričajte jih, da obvladate kakovost

36 14. 5. 2015 Regijski svet poslovnih žensk in podjetnic

37 14. 5. 2015 Obisk predstavnika CMSR iz Belorusije

38 19. 5. 2015 Individualni razgovori za sisteme kakovosti

39 15. 5. 2015 8. seja regijskega sveta za internacionalizacijo: Iran - priložnost za drzne

40 26. 5. 2015 9. seja skupščine ŠGZ

41 10. 6. 2015 Oglaševanje na FB

42 10. 6. 2015 Managerji skozi dobre poslovne prakse – poslovni forum MB

43 11. 6. 2015 Podelitev nagrad najboljšim inovacijam Podravja 2014-2015

44 17. 6. 2015 B2B srečanja s podjetji iz Republike Srbske

45 18. 6. 2015 Regijski svet poslovnih žensk in podjetnic
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46 18. 6. 2015 Predstavitev javnih razpisov v okviru RGS za Podravje za mala in srednje velika 
podjetja

47 22. 6. 2015 Ste pripravljeni aktivno sooblikovati razvojne smeri gospodarstva v spodnjem 
Podravju?

48 23. 6. 2015 Finančni mehanizem energetskega pogodbeništva

49 20. 8. 2015 Zaključna konferenca KOC eko profili - čarobna moč motivacije

50 27. 8. 2015 Dobro motivirani zaposleni zagotovo prodajo več – zaključni dogodek kompetenčnega 
centra trgovine na debelo 

51 17. 9. 2015 Priprava in izvedba dobre prodajne predstavitve 

52 21. 9. 2015 Elektromobilnost za podjetja – moda ali koristna  odločitev?

53 23. 9. 2015 Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev – posvet za delodajalce

54 24. 9. 2015 Od varnosti do uvozno - izvoznega financiranja

55 29. 9. 2015 Digitalno trženje

56 5. 10. 2015 1. seja upravnega odbora ŠGZ (mandat 2015 - 2019)

57 6. 10. 2015 Kooperacijsko srečanje »meet4business« v Münchnu

58 8. 10. 2015 Splošna okoljska zakonodaja

59 13. 10. 2015 Davčni in računovodski vidik obračunavanja potnih nalogov, bonitet, ...

60 14. 10. 2015 Seznanite se s pravilno vodenim procesom izterjave

61 20. 10. 2015 Avstrija - sedež za internacionalizacijo vašega podjetja

62 21. 10. 2015 3. konferenca ženske podjetnosti - Po stopnicah do uspeha

63 21. 10. 2015 Montažna lesena gradnja v Sloveniji + EXPO po EXPO

64 21. 10. 2015 Uvajanje participacije zaposlenih v poslovno prakso – usposabljanje za zaposlene

65 4. 11. 2015 Urejanje obveznega socialnega zavarovanja prek e-vem (m obrazci)

66 4. 11. 2015 Novosti pri poslovanju v Avstriji

67 5. 11. 2015 Hrup v okolju

68 5. 11. 2015 Kako ohraniti zaposlitev osebe s statusom invalida? 

69 6. 11. 2015 Izkaz denarnih tokov – praktična izdelava in analiziranje postavk s pomočjo 
kazalnikov 

70 10. 11. 2015 Uvajanje participacije zaposlenih v poslovno prakso – usposabljanje za delodajalce

71 12. 11. 2015 Vedno aktualno - bonitete, darila in donacije v luči »davčne zakonodaje«!
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72 12. 11. 2015 2. kadrovska konferenca - KAKO? – iz prakse za prakso 

73 18. 11. 2015 Novosti zakona o gospodarskih družbah in spremembe SRS 2016

74 19. 11. 2015 Novembrsko srečanje Regijskega sveta poslovnih žensk in podjetnic

75 20. 11. 2015 2. seja UO ŠGZ z ministrom Zdravkom Počivalškom 

76 24. 11. 2015 Energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije 

77 25. 11. 2015 Ali vas zanima, kako s sodelovanjem zaposlenih povečati uspešnost vašega 
poslovanja? 

78 26. 11. 2015 Opravljanje storitev v Švici

79 27. 11. 2015 6. seja  Regijskega sveta za davčno in finančno področje

80 3. 12. 2015 Vstop na nemški trg – nemški forum 

81 18. 12. 2015 Priprava internih aktov za namene davčnih blagajn

82 24. 12. 2015 Energetska učinkovitost - 3. delavnica
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POMEMBNEJŠE AKTIVNOSTI 
REGIJSKIH SVETOV 

2. KADROVSKA KONFERENCA KA-KO? -
IZ PRAKSE ZA BOLJŠO PRAKSO

REGIJSKI SVET ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH
VIROV IN ZAPOSLOVANJE

Udeleženci – skupaj jih je bilo na konferenci, ki je potekala  med 12. in 
13. novembrom v hotelu Unior v Zrečah, nekaj več kot 60 – so svoje 
zadovoljstvo s konferenco ocenili z odlično povprečno oceno 4,9 od 
5. Posebej so jih navdušile dobre teme, izvrstni predavatelji (dr. Darja 
Senčur Peček, Miha Šercer, Stanko Omerzu, mag. Jani Prgić …) ter 
zanimivi in koristni praktični primeri podjetij Steklarna Hrastnik in 
Talum, d. d. .

POUDARKI S PREDAVANJ

»Delodajalec mora voditi evidenco o izrabi delovnega časa tudi za 
dijake in študente,« je v svojem predavanju poudarila Mirela Štunf, 
inšpektorica za delo.
 
Kakšna je najnovejša sodna praksa na področju delovnega prava, 
je skozi zanimive sodne odločbe predstavil predsednik delovnega 
sodišča v Mariboru Stanko Omerzu.
 
Katere skupine zaposlenih uživajo posebno varstvo pred odpovedjo 
o zaposlitvi, je na konferenci povedala dr. Darja Senčur Peček iz 
Pravne fakultete univerze v Mariboru. Novosti, ki jih prinaša ZPIZ-
2 ter pomen in vlogo dodatnega pokojninskega zavarovanja, je 
predstavil dr. Igor Pšunder, član uprave Moje naložbe pokojninske 
družbe, d. d. 

 
PETER POGAČAR: SPODBUJALI BOMO
ZAPOSLOVANJE STAREJŠIH

Registrirana brezposelnost med mladimi do 30 let se je zmanjšala, 
zato bodo prihodnji ukrepi usmerjeni predvsem v spodbujanje 
zaposlovanja brezposelnih oseb starejših od 55 let, je v svoji odlično 
predstavitvi poudaril Peter Pogačar, državni sekretar na Ministrstvu 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
 

PRIMER DOBRE PRAKSE: STEKLARNA HRASTNIK

V Steklarni Hrastnik na kadrovskem področju zasledujejo dva 
strateška cilja: razvoj podjetniške in učeče se kulture ter oblikovanje 
boljšega, privlačnejšega in zanimivega okolja za delo. Tudi ob pomoči 
zasledovanja teh ciljev so uspeli podjetje popeljati iz rdečih številk 
do dobička, je v svoji predstavitvi povedal vodja kadrovske službe 
v podjetju Soniboj Knežak. Predstavil je tudi sistem mentorstva, ki 
se uvaja ob zaposlovanju novih sodelavcev, ob dalj časa trajajoči 
odsotnosti z dela, kadar zaposleni nimajo dovolj znanj, imajo pa 
potencial, ter pri razvoju naslednikov in ključnih kadrov. 

REGIJSKI
SVETI
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3. konferenca ženske podjetnosti -
PO STOPNICAH DO USPEHA 

REGIJSKI SVET POSLOVNIH ŽENSK IN PODJETNIC 

Regijski svet Poslovnih žensk in podjetnic je v sodelovanju z Javno agencijo Spirit 
Slovenija 21. oktobra 2015 organiziral 3. konferenco ženske podjetnosti. Konferenca, 
ki je poteka po principu »spoznajmo primere dobrih praks uspešnih žensk« in 
je bila hkrati tudi sejemska predstavitev in pobuda mreženju in vzpostavljanju 
neposrednih poslovnih kontaktov, je tudi letos zbrala zelo veliko podjetnih žensk, 
zbralo se jih je več kot 160.

Konferenca, ki je potekala v Hotelu City v Mariboru, pa je bila tudi predstavitveni sejem, 
kjer so podjetnice na stojnicah predstavljale svoje delo, produkte, storitve in gradiva, 
ki opisujejo njihovo delo. Organizatorke so uspele animirati udeleženke v smeri 
vzpostavljanja  priložnosti za nove poslovne stike in tudi za sklenitev posla. Da je bila 
konferenca tudi po tej strani zelo uspešna, so povedale mnoge zadovoljne udeleženke.

TALUM: UKREPI MORAJO ŽIVETI V PRAKSI!

Kakšne ukrepe so v Talumu sprejeli za preprečevanje regresnih zahtevkov so v 
zanimivem in zelo praktičnem predavanju predstavili Darja Vodušek Vtič, Iztok 
Trafela in Suzana Horvat. Ključnega pomena je preventivno delovanje na različnih 
področjih: pri selekcijskem postopku, nenehno izobraževanje in informiranje 
zaposlenih, preventivne aktivnosti za ohranjanje dobre psihofizične kondicije 
zaposlenih, stalno izboljševanje pogojev dela, sodelovanje različnih strok (kadrovske, 
pravne, varnosti in zdravje pri delu, medicine dela, strokovnjakov iz delovnih sredin 
– vodje, tehnologi …), predvsem pa doslednost pri izvajanju aktivnosti. »Živeti 
morajo v praksi in ne na papirju!« sporočajo predavatelji iz Taluma. 

NOVI KONCEPT UPRAVLJANJA ZNANJA
IN INOVACIJ: AMBIDEKSTROZNOST

Kako lahko podjetje s pravilnim pristopom k upravljanju znanja izboljša svoje procese, 
je v svojem predavanju predstavila Nina Potočnik, direktorica podjetja Kadring, d. 
o. o. Na tem področju se uveljavlja povsem novi koncept, ambidekstroznost (angl. 
ambidexterity), ki pomeni sposobnost organizacije, da hkrati uvaja inkrementalne 
in diskontinuitetne inovacije. Da zna hkrati sprejemati najbolje odločitve z že 
znanimi informacijami in zbirati povsem nove informacije, iskati povsem nove 
rešitve. Sposobnost združevanja te dualnosti tudi v svoji organizacijski strukturi 
zaznamuje uspešna podjetja v 21. stoletju. 

REGRESNI ZAHTEVKI IN MEJE
ODGOVORNOSTI DELODAJALCEV

Kako poteka obravnava regresnih zahtevkov pri ZZZS, je podrobneje predstavil 
Boštjan Savšek. Podjetjem je svetoval, naj v primeru regresnega zahtevka 
komunicirajo z ZZZS in posredujejo vse potrebne informacije. Kako se ugotavlja 
odškodninska odgovornost delodajalcev, kateri so elementi odškodninske 
odgovornosti ter kako se lahko delodajalec zaščiti pred tveganji (sprejem ustreznih 
ukrepov in aktov, izvajanje ukrepov in preventivnih ukrepov) je udeležencem 
predstavil odvetnik Miha Šercer.
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Regijski svet poslovnih žensk in podjetnic je zelo aktiven, članice se srečujejo 
mesečno. V letu 2015 je bilo 10 srečanj z raznoliko vsebino: Tegobe moderne 
ženske in lajšanje le-teh z zdravilnimi rastlinami, Novosti na področju osebnega 
dopolnilnega dela, skupinska udeležba na dogodku v Ljubljani »500 podjetnic«, 
Predstavitev Network Mema, Prepletanje podjetništva in družbenih učinkov v 
Tkalki, voden ogled mesta po Mariboru – kot ga še ne poznate!, obisk Mednarodnega 
obrtnega sejma v Celju, 3. konferenca s predstavitvenim sejmom podjetnic – 
»Po stopnicah do uspeha«, sodelovanje pri dobrodelni akciji 466 XMAS LIGHTS 
obdarovalnica za otroke iz socialno šibkih družin.

REGIJSKI SVET ZA INTERNACIONALIZACIJO

Kako lV okviru Regijskega sveta za internacionalizacijo smo v letu 2015 organizirali 
predstavitev IRAN – priložnost za drzne. Gospod Franc Lenhart, podjetnik, ki v 
Iranu deluje že čez 20 let, je predstavil gospodarske razmere v Iranu, ter izpostavil 
priložnosti in pasti poslovanja z iranskim trgom. Predstavljeni so bili tudi primeri 
dobrih praks podjetij, ki v Iranu že uspešno poslujejo (Merus d.o.o., Benteler trgovina 
d.o.o. , FTA d.o.o.)

REGIJSKI SVET ZA DAVČNO IN FINANČNO PODROČJE

V okviru Regijskega sveta za davčno in finančno področje je v 2015 bila organizirana 
predstavitev Novosti in sprememb na davčnem in finančnem področju, ki se 
dotikajo predvsem gospodarstva. 

Predstavnici FURS, mag. Viktorija Hudernik in gospa Manja Kralj sta spregovorili 
na temo davčnih blagajn, ki so narejene po sistemu sosede Hrvaške. Predstavljen 
je bil način gotovinskega in negotovinskega plačila, nato še spremembe tiskanja 
računov, ki se navezujejo na prostor oziroma elektronsko napravo, EOR oznake, QR 
kode, kdaj uporaba mini blagajne ipd., skratka vse novosti, ki jih uvedba davčnih 
blagajn prinaša.

REGIJSKI SVET ZA MALE HOTELIRJE

V okviru Regijskega sveta za male hotelirje so se člani sestajali na rednih 
mesečni sejah. Podpisana je bila pogodba o trženju RSMH, namenom izboljšanja 
kakovosti sedanje ponudbe. Tako je RSMH sodeloval s strateškimi partnerji in 
drugimi zainteresiranimi institucijami za razvoj lokalnega turizma, kot pomoč za 
oblikovanje integralnih produktov in promocijo ter trženje, RSMH je bil zastopan na 
dogovorjenih akvizicijah, workshopih in sejmih po tujini v skladu z letnim načrtom, 
izdana je bila skupna promocijska zloženka in vzpostavljena skupna spletno stran 
RSMH v okviru ZZTMB.
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IZVAJANJE PROJEKTOV

 
INFOPIKA – SPECIALISTIČNO SVETOVANJE ZUNANJIH 
SVETOVALCEV IN SVETOVALK ŠGZ

Glavne aktivnosti ŠGZ v letu 2015 (skupno izvedenih 89 svetovanj):
• delovno-pravna zakonodaja (28 svetovanj)
• finančno-davčno svetovanje (39 svetovanj)
• pravno-zakonodajno področje (22 svetovanj)
• ostala svetovanja so izvajali strokovni sodelavci in sodelavke ŠGZ 

DEMINE - DEVELOPING EMPLOYEE INVOLVEMENT IN ENTERPRISES 
(http://demine.eu/) 

Nosilec: Fundacija PRIZMA, ŠGZ partner

Namen in aktivnosti projekta:
• povečati vključevanje delavcev pri odločanju in delitvi dobička v podjetjih
• povezovanje in izmenjava dobrih praks
• priročnik za okrepitev učinkovite uporabe EU in nacionalnih zakonodaje
• 3 nacionalni forumi
• mednarodna delavnica/forum

eVEM TOČKA           

Nosilec: Ministrstvo za javno upravo, ŠGZ partner

V okviru Štajerske gospodarske zbornice deluje vstopna točka VEM. Bodočim 
in obstoječim samostojnim podjetnikom (s.p.) nudi različne storitve, povezane z 
dokumentacijo in delovanjem s.p..

VSESLOVENSKA KAMPANJA ZA OZAVEŠČANJE DELODAJALCEV ZA 
OHRANJANJE IN KREPITEV ZDRAVJA ZAPOSLENIH NA DELOVNEM 
MESTU (http://www.zdravi-in-uspesni.si/)                  

Nosilec: ZDS, ŠGZ partner

Namen projekta je dvig ozaveščenosti in informiranosti slovenskih delodajalcev, 
zaposlenih, strokovne in splošne javnosti o pomenu promocije zdravja na delovnem 
mestu ter koristih, ki jih le-ta prinaša. V okviru projekta bodo izvedene številne 
informativno-promocijske aktivnosti, kot so organizacija novinarske konference, 
strokovnih regijskih posvetov in nacionalnega posveta, izdajanje spletnega 
newslettra s področja promocije zdravja na delovnem mestu ter izvedba natečaja 

IZVAJANJE
PROJEKTOV

SKUPAJ:

8928 2239
SVETOVANJŠtevilo svetovanj iz

delovno-pravnega 
področja

Število svetovanj iz 
finančno-davčnega 
področja:   

Število svetovanj iz 
pravnega področja
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za delodajalce za izbor inovativnih in učinkovitih dobrih praks s področja promocije 
zdravja na delovnem mestu. Nosilec projekta Združenje delodajalcev Slovenije ter 
Štajerska gospodarska zbornica in ostali projektni partnerji (Sindikat novinarjev 
Slovenije, Regionalna gospodarska zbornica Celje, Pomurska gospodarska 
zbornica, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Primorska gospodarska 
zbornica, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine) pričakujemo, da bomo 
s projektom prispevali k povečanju izvajanja ukrepov za ohranjanje in krepitev 
zdravja zaposlenih na delovnem mestu v slovenskih organizacijah ter posledično 
k izboljšanju zdravja prebivalstva, zvišanju skrbi za zdravje in zmanjšanju rabe 
zdravstvenih storitev. 

ATRAKTIVNA PROMOCIJA PROMOCIJE ZDRAVJA PRI DELU 
(http://app-zdm.si/ )             

Nosilec: Zavod ZAP, ŠGZ partner

Cilj projekta je na enostaven in praktičen način ter z relativno nizkimi stroški, 
glede na pričakovani učinek, aktivni populaciji zagotoviti več vedenja o ohranitvi 
in izboljšavi zdravja ter tako prispevati tudi k zniževanju stroškov, povezanih s 
slabim zdravjem. V okviru projekta bo izdelana brezplačna spletna platforma za 
obvladovanje najpogostejših bolezenskih stanj, krivih za bolniško odsotnost z 
dela, hkrati pa bodo izvedene številne izobraževalne in promocijske dejavnosti, 
namenjene delodajalcem, delojemalcem (zaposlenim) in strokovnim deležnikom 
na območju Republike Slovenije.

S projektom bomo prispevali k:
• dvigu ozaveščenosti aktivne populacije na področju zdravja pri delu,
• izboljšanju zdravstvenega stanja aktivne populacije,
• zmanjšanju prezentizma in absentizma ter z njima povezanih stroškov,
• zmanjšanju pojava poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom, ter
• drugim učinkom, povezanih z dolgoročnimi cilji projekta.

RAZVOJ INTERAKTIVNEGA SPLETNEGA ORODJA ZA 
DELODAJALCE ZA NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJO 
UKREPOV S PODROČJA PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM 
MESTU ( http://zdrav-na-delu.si/)

Nosilec: ZDS, ŠGZ partner

Štajerska gospodarska zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije 
nameravamo v okviru projekta vzpostaviti inovativno spletno platformo, ki bo 
delodajalcem nudila konkretna orodja, enostavna za uporabo. Preko spletne 
platforme bodo lahko delodajalci dostopali do interaktivnega spletnega orodja, ki 
bo delodajalcem v pomoč in strokovno podporo v vseh fazah načrtovanja promocije 
zdravja na delovnem mestu. Prav tako bo uporabnikom spletne platforme dostopna 
baza primerov domačih dobrih praks s področja promocije zdravja na delovnem 
mestu ter strokovno-informativno gradivo s področja zdravja pri delu. Delodajalcem 
bosta na voljo tudi strokovna pomoč in podpora pri reševanju konkretnih vprašanj s 
področja promocije zdravja na delovnem mestu v obliki telefonskih in  e-svetovanj. 
Namen omenjenih aktivnosti je opolnomočenje slovenskih delodajalcev za 
načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu 
ter posledično krepitev telesnega in duševnega zdravja zaposlenih ter zmanjšanje 
absentizma, prezentizma in fluktuacije v slovenskih podjetjih. 
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ORGANI ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE

 
SKUPŠČINA

V letu 2015  je bila sklicana ena (redna) seja skupščine, in sicer 26. maja 2015. 
Sejo je vodila predsednica skupščine ŠGZ Nevena Tea Gorjup. Ker se je v letu 2015 
članom upravnega in nadzornega odbora ter predsednici skupščine ŠGZ iztekel 
4-letni mandat, se je na skupščini med drugim izvedlo tudi glasovanje za člane v 
omenjenih organih oz. predsedniku skupščine ŠGZ v prihodnjem mandatu 2015 – 
2019. Novi predsednik skupščine je postal dr. Dušan Jovanovič, docent za področje 
gospodarskega prava na Ekonomsko poslovni fakulteti Maribor.

NADZORNI ODBOR 

V letu 2015 je bila sklicana ena (redna) seja nadzornega odbora. Sejo je vodila 
predsednica NO ŠGZ Tatjana Lorenčič. Na seji skupščine 26. maja 2015 je bil 
potrjen nov nadzorni odbor, ki šteje 5 članic oz. članov:

UPRAVNI ODBOR

V letu 2015 so bile sklicane 3 redne seje upravnega odbora (UO), ki jih je vodil dr. Roman 
Glaser, predsednik UO ŠGZ, ter ena korespondenčna seja. 
Na seji skupščine 26. maja 2015 je bil potrjen nov upravni odbor, ki šteje 25 članic oz. članov:

ORGANI 
ŠTAJERSKE 
GOSPODARSKE 
ZBORNICE

Ime in priimek Podjetje Kraj

NATALIJA KURNIK, predsednica Gorenje Surovina, d.d. Maribor

JOŽICA PLANINŠEC DERŽEK Obzorje d.o.o. Slovenska Bistrica

TONE ČEH Perutnina Ptuj, d.d. Ptuj

TATJANA LORENČIČ TBP, d.d. Lenart

OSKAR SALECL Vzajemna d.v.z., PE Maribor Maribor

Ime in priimek Podjetje Kraj

GORAZD BENDE Zavod PPC TEZNO Maribor

MARJAN BEZJAK F.A. MAIK d.o.o. Voličina

625 5371 21

ZaposleniUpravni 
odbor

Nadzorni
odbor

Število 
članov

Število 
pridruženih 

članov
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DUŠAN GORŠEK MLM d.d. Maribor

TADEJ GOSAK PALOMA d.d. Sladki vrh

DR. ANTON HABJANIČ TEHNOCENTER UM D.O.O.. Maribor

DR. IGOR HUSTIĆ GEA d.d. Slovenska Bistrica

MILAN JARC AVTO JARC d.o.o. Maribor

BRIGITA JUHART IMPOL 2000 d.d. Slovenska Bistrica

MAG. DANILO LUKAČ MESSER SLOVENIJA d.o.o. Ruše

MILAN LUKIĆ LUMAR IG d.o.o. Maribor

SLAVKA MARINIČ PRIMAT d.d. Maribor

VALENTINO MENDEK ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d. Maribor

MAG. MATJAŽ MERKAN SWATYCOMET d.o.o. Maribor

MAG. MARTIN MLAKAR POŠTA SLOVENIJE d.o.o. Maribor

ROLF MÜLLER GRÜNOW HENKEL MARIBOR d.o.o. Maribor

BORUT ROJS TERME MARIBOR d.o.o. Maribor

SILVO ROPOŠA ELEKTRO MARIBOR d.d. Maribor

BORUT ROŠKAR VGP DRAVA Ptuj d.d. Ptuj

BOŠTJAN TANCER VARNOST MARIBOR d.d. Maribor

MAG. DANILO BURNAČ MARIBORSKI VODOVOD d.d. Maribor

JASNA DOMINKO BALOH DOBA Fakulteta Maribor

MARKO DROBNIČ TALUM d.d. Kidričevo Kidričevo

MIHAEL FEHER NOVA KBM d.d. Maribor

JURE FIŠER GORENJE SUROVINA D.O.O. Maribor

DR. ROMAN GLASER PERUTNINA PTUJ d.d. Ptuj
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Mag. Aleksandra Podgornik
direktorica
T: 02/2208 700
E: aleksandra.podgornik@stajerskagz.si 

Lidija Majcen 
strokovna sodelavka 
T: 02/2208 725 
E: lidija.majcen@stajerskagz.si 

Mojca Tominšek
strokovna sodelavka
T: 02/2208 727
E: mojca.tominsek@stajerskagz.si 

 
 

 
 

 
Liljana Pešut 
strokovna sodelavka
T: 02/2208 728
E: liljana.pesut@stajerskagz.si

Igor Pernek
strokovni sodelavec
T: 02/2208 726
E: igor.pernek@stajerskagz.si

Vesna Herženjak
strokovna sodelavka
T: 02/2208 724
E: vesna.herzenjak@stajerskagz.si 

VAŠE SOGOVORNICE IN SOGOVORNIKI V ŠGZ  
VAŠE 
SOGOVORNICE 
IN SOGOVORNIKI 
V ŠGZ



Računovodsko 
Poročilo 
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1.  SPLOŠNA RAZKRITJA

Štajerska gospodarska zbornica je bila vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru pod 
Srg 2007/02065 št. vložka 1/13618/00 dne 05.09.2007, s sedežem Ulica talcev 24,2000 Maribor ter 
18.09.2007 v poslovni register Slovenije. Glavna dejavnost je dejavnost poslovnih in delodajalskih 
združenj.

Predsednik zbornice je dr. Roman Glaser.
Direktorica je mag. Aleksandra Podgornik.
Matična številka: 2317818
Davčna številka: 29710065

Računovodski izkazi Štajerske gospodarske zbornice so pripravljeni na podlagi zakonodaje, ki je v veljavi 
za pravne osebe zasebnega prava. Pravna oseba sestavlja poročilo za čas od 01.01.2015 do 31.12.2015. 

Na podlagi zakona o davku iz dobička je ŠGZ davčni zavezanec. 

Temeljne računovodske predpostavke so časovna neomejenost delovanja, strogo upoštevanje nastanka 
poslovnega dogodka in poštene predstavitve posamičnih cen. Za preračun postavk sredstev in obveznosti 
do njihovih virov, ki se izvorno glasijo na tujo valuto, je opravljen v domačo valuto na dan nastanka 
poslovnega dogodka.

Predpisana temeljna računovodska izkaza sta: 

• Izkaz prihodkov in odhodkov 
• Bilanca stanja

Temeljna računovodska izkaza temeljita na prikazu postavk, kot jih predvidevajo obrazci za statistično 
poročanje pravnih oseb.

Financiranje in finančno spremljanje dejavnosti ŠGZ se vodi na 4 stroškovnih mestih:

• 3060 - članarina
• 3061 - projekti
• 3062 - izobraževanje  

V računovodskem poročilu so zajeta razkritja v skladu z zakonom o računovodstvu.

Razkritja so razvrščena v naslednje skupine: 

• Splošna razkritja
• Razkritja v bilanci stanja 
• Razkritja v izkazu poslovnega izida
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2. RAČUNOVODSKI IZKAZI S POJASNILI

Temeljna računovodska izkaza temeljita na prikazu postavk, kot jih predvidevajo obrazci za statistično 
poročanje po SRS  36. Poročilo prikazuje obseg ustvarjenih in porabljenih sredstev za izvedbo nalog ŠGZ.

RAZKRITJA K BILANCI STANJA

Sredstva ŠGZ predstavljajo 268.086 EUR, od tega 5.864 EUR opredmetena osnovna sredstva (oprema), 
8.000 EUR dolgoročne finančne naložbe (fundacija PRIZMA – soustanovitelji), 77.751 EUR terjatve do 
kupcev, 699 EUR druge kratkoročne poslovne terjatve, 174.281 EUR denarna sredstva ter 1.491 EUR 
kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev. 

Nakup stalnih sredstev so materialne naložbe in se zanje uporablja odpisovanje v skladu z zakonom o 
računovodstvu, SRS in navodili, ki se v skladu z zakonom o davku od dohodka pravnih oseb priznavajo 
kot odhodek.  

Amortizacijske stopnje za: Stopnja

Zgradbe 3 %

Opremo 12 – 20 %

Avtomobile 12,5 %

Računalniško opremo 50 %

Drugo računalniško opremo 20 %

Programsko opremo 10 % 

Za pripoznavanje knjigovodske vrednosti opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev je 
uporabljen model nabavne vrednosti, ki jo izkazuje ločeno v knjigovodskih razvidih v skladu s SRS in 
posebej amortizacijski popravek vrednosti, ki je za navedeno obdobje ugotovljen na presečni bilančni 
datum.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih in zmanjšana 
za kumulativno izračunano amortizacijo po linearni metodi. 

Denarna sredstva  v EUR v EUR

 31.12.2014 31.12.2015 INDEKS

1 2 3=2/1*100

Stanje na poslovnem računu NKBM d.d. 77.474 174.243 225

Stanje na poslovnem računu Probanka d.d. 787 0 0

Stanje blagajne 138 38 28

Skupaj denarna sredstva 78.399 174.281 222
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Denarna sredstva so izkazana na bilančno presečni dan. Stanja so ugotovljena iz ustreznih listin in so 
ob začetnem pripoznanju izkazana v znesku, ki izhaja iz ustreznih verodostojnih listin. Med denarna 
sredstva na računih kamor štejemo denarna sredstva, na transakcijskem računu Nove KBM v znesku 
174.243 EUR, kateri predstavlja kratkoročni depozit v znesku 80.024 EUR ter znesek na transakcijskem 
računu v višini 94.218,83 EUR in v blagajni 37,93 EUR.

Kratkoročne terjatve do kupcev se ob začetnem pripoznanju izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih 
listin, ob predpostavki, da bodo poplačane. Terjatve se pripoznajo v skladu s predpisi in SRS. V skladu s 
SRS 5.50 so oblikovani popravki terjatev članarine. Iz predhodnih obdobij je opravljen popravek vrednosti 
terjatev v višini 67.502,91 EUR, v letu 2015 pa je oblikovan popravek vrednosti terjatev v višini 4.448,83 
EUR. Popravek vrednosti terjatev se oblikuje glede na situacijo v kateri se nahaja ŠGZ zaradi neobveznega 
članstva in situacije v kateri so podjetja v naši regiji. Med poslovnim letom se popravki vrednosti terjatev, 
ki jih ni mogoče poplačati, lahko oblikujejo posamično. Popravki vrednosti zmanjšujejo knjigovodsko 
vrednost terjatve in povečujejo prevrednotovalne odhodke. Na koncu leta se preostali saldo popravka 
vrednosti uskladi z utemeljeno vrednostjo na podlagi inventure. 

Oblikovanja vrednosti terjatev iz drugih naslov v obravnavanem obdobju leta 2015 ni bilo, torej so 
izkazane v višini fakturirane realizacije.

Pregled popravkov terjatev po letih:

LETO  ZNESEK v EUR

2007 17.192,50

2008 0,00

2009 14.661,50

2010 14.448,25

2011 0,00

2012 7.144,10

2013 3.007,30

2014 11.049,26

2015 4.448,83

SKUPAJ 71.951,74

Neplačani računi za članarine predstavljajo 34.816,59 EUR, za najemnine 738,21 EUR, za javne listine 
3.686,49 EUR, iz naslova zahtevkov po projektih 7.584,30 EUR.  Iz naslova terjatev do podjetij v prisilni 
poravnavi in v stečajih znaša saldo dolga 31.228,01 EUR. Terjatve se vodijo analitično v saldakontih in se 
sprotno opominjajo ter izterjujejo. 

Pregled terjatev po ročnosti na dan 31.12.2015

Nezapadle Zapadle do 30 dni Zapadle do 150 dni Vse zapadle terjatve

10.842,07 9.969,93 56.938,62 66.908,55
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Druge kratkoročne poslovne terjatve predstavljajo terjatev do države za DDV od računov, katerih 
storitev je bila opravljena v decembru, dokumenti pa so bili prejeti v januarju in zajemajo znesek DDV-ja 
313,64 EUR ter terjatev do ZZZS za refundacije bolniških nadomestil v višini 385,93 EUR.

Poslovne obveznosti v višini 31.792 EUR se izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin ( dobavitelji, 
plače, drugo). Obveznosti do dobaviteljev so izkazane v višini 14.713 EUR. Obveznosti iz naslova plač za 
mesec december, izplačanih v januarju znašajo 13.404 EUR, obveznosti do drugih v višini 3.675 EUR 
(DDV, prispevki).

V letu 2015 je bilo povprečno na podlagi delovnih ur zaposlenih 5,31 delavcev, ki so dosegli povprečno 
izplačilo na mesec v višini 2.353,85 EUR bruto plače.

Kratkoročne obveznosti  do zaposlenih:

Kratkoročne obveznosti do 
zaposlenih   v EUR   v EUR

 31.12.2014 31.12.2015 INDEKS

1 2 3=2/1*100

Obveznosti za čiste plače 7.806 7.848 101

Obveznosti za prispevke delavcev 2.738 2.755 101

Obveznosti iz naslova za dohodnino 1.810 1.947 108

Obveznosti za prehrano in prevoz 1.208 855 71

Skupaj obveznosti do zaposlenih 13.561 13.404 99

Obveznosti do zaposlenih iz naslova plač so nakazane v januarju 2016.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v letu 2015

Skupaj obveznosti do zaposlenih: 50%

Obveznosti za čiste plače: 29%

Obveznosti za pripevke delavcev: 11%

Obveznosti iz naslova za dohodnino: 7%

Obveznosti za prehrano in prevoz: 3 %

50%

29%

3%
7%

11%
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PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Med rezervacije v okviru pasivnih časovnih razmejitev so razvrščeni kratkoročno odloženi prihodki  
projektov  za katere so rezervirana sredstva. Realizacija projektov se bo v skladu s programom  delno 
izvajala v naslednjem poslovnem letu, zaradi tega se namensko prejeta sredstva za pokrivanje odhodkov 
razmejijo in  izkažejo med prihodki, ko bodo nastali stroški  za namen za katerega so bili pridobljeni. 
Za razmejitev prihodkov se v zbornici pripravi poseben program, ki upošteva pridobljene prihodke iz 
projektov in potrebne stroške, ki bodo nastali v letu 2016.

Med rezervacije v okviru kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev so razvrščeni kratkoročno odloženi 
prihodki, ki so rezervirani za aktivnosti, ki bodo v skladu z načrtom nastajali v letu 2016 in so bili 
zastavljeni z ustanovitvijo nove zbornice.

Programi, ki so v teku in še niso opravljene in zaračunane storitve:  
• Zastopanje interesov članov (zastopanje, regijski sveti)
• Podpora pri vstopu in poslovanju na tujih trgih
• Sodelovanje z zbornicami v tujini
• Gospodarske delegacije
• Organizacija posvetov in seminarjev kot pomoč vstopu na tuje trge
• Almanah Štajerske gospdarske zbornice – katalog gospodarstva
• Regijski izbor inovacij
• Svetovanje in informiranje podjetij (infopika, e–vem, e-zakonodaja)
• Izobraževanje
• Kadrovska konferenca KA-KO
• Konferenca s sejmom Podjetnost je ženskega spola
• Štajerski gospodarski forumi
• Naj podjetnik 
• Strategija  regije

Projekti:
• Atraktivna promocija promocije zdravja pri delu 
• Vseslovenska kampanja za ozaveščanje  delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na 

delovnem mestu 
• Razvoj interaktivnega spletnega orodja za delodajalcev za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo  ukrepov 

s področja promocije  zdravja na delovnem mestu 
• Regiowin
• Projekt IOT
• Krepitev čezmejne  konkurenčnosti, raziskav in inovacij – GEOSS
• Trajnostni turizem kot ključni  dejavnik  povečanja  privlačnosti prekomejne  regije 



32
Letno 

poročilo  
2015

Štajerska  
gospodarska  
zbornica 

v EUR (brez centov)

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015

Konto  Postavka 
Oznaka  
za AOP

Znesek  
tekočega leta 

Znesek 
prejšnjega leta 

1 2 3 4 5

  SREDSTVA (002+021+037) 001 268.086 282.696 

 A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+006+013+014+018) 002 13.864 15.617 

 I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve (004+005) 003 0 0 

00 1. Neopredmetena sredstva  in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve                            004 0 0 

del 13, del 08 2. Predujmi za neopredmetena sredstva 005 0 0 

 II. Opredmetena osnovna sredstva (007 do 012) 006 5.864 7.617 

del 02, del 03 1. Zemljišča 007 0 0 

del 02, del 03 2. Zgradbe 008 0 0 

del 04, del 05 3. Oprema 009 5.864 7.617 

del 04, del 05 4. Druga opredmetena osnovna sredstva 010 0 0 

del 02, del 04 5. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi 011 0 0 

del 13, del 08 6. Predujmi za opredmetena osnovna sredstva 012 0 0 

01 III. Naložbene nepremičnine 013 0 0 

 IV. Dolgoročne finančne naložbe (015 do 017) 014 8.000 8.000 

6 1. Dolgoročne kapitalske naložbe 015 8.000 8.000 

del 07 2. Dolgoročno dana posojila 016 0 0 

del 07 3. Dolgoročni depoziti 017 0 0 

 V. Dolgoročne poslovne terjatve (019+020) 018 0 0 

del 08 1. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 019 0 0 

del 08, 09 2. Druge dolgoročne poslovne terjatve 020 0 0 

 B. KRATKOROČNA SREDSTVA (022+023+029+032+036) 021 252.731 266.243 

67 I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 022 0 0 

 II. Zaloge (024 do 028) 023 0 0 

30, 31, 32 1. Material 024 0 0 

61, 62, 63 2. Proizvodi 025 0 0 

60 3. Nedokončani proizvodi in storitve 026 0 0 

65, 66 4. Trgovsko blago 027 0 0 

del 13 5. Predujmi za zaloge 028 0 0 

 III. Kratkoročne poslovne terjatve (030+031) 029 78.450 187.844 
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del 08,12 1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 030 77.751 183.727 

del 08, del13, 
14,15,16

2. Druge kratkoročne poslovne terjatve 
031 699 4.117 

 IV. Kratkoročne finančne naložbe (033 do 035) 032 0 0 

17 1. Kratkoročne kapitalske naložbe 033 0 0 

del 07, del 18 2. Kratkoročno dana posojila 034 0 0 

del 07, del 18 3. Kratkoročni depoziti 035 0 0 

10, 11 V. Denarna sredstva 036 174.281 78.399 

19 C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 037 1.491 836 

del 99  Zabilančna sredstva 038 0 0 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
(040+043+047+050+055+060) 039 268.086 282.696 

 A. USTANOVITVENI VLOŽEK (041+042) 040 0 0 

del 90 1. Ustanovitveni vložek 041 0 0 

del 90 2. Presežek iz prevrednotenja 042 0 0 

 B. PRESEŽEK PRIHODKOV OZIROMA ODHODKOV (044-045+046) 043 101.887 99.756 

92, del 93 1. Nerazporejeni čisti presežek prihodkov 044 101.887 99.756 

del 93 2. Čisti presežek odhodkov 045 0 0 

95 3.  Presežek iz prevrednotenja 046 0 0 

 C. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(048+049) 047 0 0 

del 96 1. Rezervacije 048 0 0 

del 96 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 049 0 0 

 Č. POSLOVNE OBVEZNOSTI (051 DO 054) 050 31.792 30.895 

del 98 1. Dolgoročne poslovne obveznosti 051 0 0 

22, del 98 2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 052 14.713 12.666 

25 3. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 053 13.404 13.561 

23, 24, 26, 28, 
del 98

4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
054 3.675 4.668 

 D. FINANČNE OBVEZNOSTI (056 DO 059) 055 0 0 

del 97 1. Dolgoročna posojila finančnih organizacij 056 0 0 

del 97 2. Dolgoročna posojila drugih pravnih oseb 057 0 0 

del 27, del 97 3. Kratkoročna posojila finančnih organizacij 058 0 0 

del 27, del 97 4. Kratkoročna posojila drugih pravnih oseb 059 0 0 

29 E. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 060 134.407 152.045 

del 99  Zabilančne obveznosti 061 0 0 
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Razkritja k izkazu poslovnega izida

PODATKI IZ IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto  Postavka 
Oznaka  
za AOP

Znesek  
tekočega leta 

Znesek 
prejšnjega leta 

1 2 3 4 5

  PRIHODKI OD POSLOVANJA  
(081+086) 080 372.230 343.211 

 A. POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 
NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB (082 do 084-085) 081 0 0 

del 76 1. Prihodki iz sredstev javnih financ 082 0 0 

del 76 2. Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih 
javnih služb 083 0 0 

 3. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 084 0 0 

 4. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 085 0 0 

 B. POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA LASTNE DEJAVNOSTI 
(087+088-089) 086 372.230 343.211 

del 76 1. Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti 087 372.230 343.211 

 2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 088 0 0 

 3. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 089 0 0 

77 C. FINANČNI PRIHODKI 090 101 460 

78 Č. DRUGI PRIHODKI 091 2.810 3.599 

 D. CELOTNI PRIHODKI  (080+090+091) 092 375.141 347.270 

 E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (094 do 096) 093 156.401 142.017 

del 70 1. Nabavna vrednost prodanega blaga 094 0 0 

40 2. Stroški materiala 095 17.207 19.343 

41 3. Stroški storitev 096 139.194 122.674 

 F. STROŠKI DELA (098 do 100) 097 187.758 187.214 

del 47 1. Plače in nadomestila plač 098 145.662 145.165 

del 47 2. Prispevki za socialno varnost zaposlencev 099 23.519 23.439 

del 47 3. Drugi stroški dela 100 18.577 18.610 

G. AMORTIZACIJA (102+103) 101 1.507 553 

del 43 1. Amortizacija, nadomeščena v breme dolgoročno odoloženih 
prihodkov 102 0 0 

del 43 2. Druga amortizacija 103 1.507 553 

v EUR (brez centov)
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44 H. REZERVACIJE 104 0 0 

48, 72 I. DRUGI STROŠKI (106+107) 105 27.249 15.334 

72 1. Prevrednotovalni odhodki 106 5.145 11.049 

48 2. Ostali drugi stroški 107 22.104 4.285 

74 J. FINANČNI ODHODKI 108 1 4 

75 K. DRUGI ODHODKI 109 95 14 

 L. CELOTNI ODHODKI   (093+097+101+104+105+108+109) 110 373.011 345.136 

80 M. PRESEŽEK PRIHODKOV (092-110) 111 2.130 2.134 

80 M. PRESEŽEK ODHODKOV (110-092) 112 0 0 

del 81 N. DAVEK OD DOHODKOV PRIDOBITNE DEJAVNOSTI 113 0 0 

del 81 O. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (111-
113) 114 2.130 2.134 

89 P. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 
(112+113) 115 0 0 

del 80 R. PRESEŽEK PRIHODKOV IZ PREJŠNJIH LET, NAMENJEN 
POKRITJU PRESEŽKA ODHODKOV ALI IZBRANIH STROŠKOV 
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 116 0 0 

 S. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR 
V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki)* 117 5,31 6,00 

 Š. ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 118 12 12 

ŠGZ je leta 2015 ustvarila 375.141 EUR prihodkov in 373.011 EUR odhodkov. 

PRIHODKI OD POSLOVANJA 

Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti

Prihodke od poslovanja predstavljajo prihodki od opravljanja lastne dejavnosti in sicer prihodki od 
članskih prispevkov, ki v letu 2015 znašajo 266.749,72 EUR oziroma 71,11 % vseh prihodkov in niso 
zavezani obračunu  DDV, prihodki od opravljenih storitev za javne listine oziroma javna pooblastila, 
kotizacije in najemnine, ki so v obravnavanem obdobju leta 2015 znašali 51.184,54 EUR oziroma 13,64 % 
vseh prihodkov in prihodki od projektov v znesku 54.295,66 EUR oziroma 14,47 % vseh prihodkov.

2014 2015 INDEKS

1 2 3=2/1*100

Prihodki od članskih prispevkov 258.047,15 266.749,72 103

Prihodki – javne listine, kotizacije, 

najemnine
42.236,61 51.184,54 121

Prihodki od projektov 42.927,06 54.295,66 126

Skupaj 343.210,82 372.229,92 108
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Prihodki od lastne dejavnosti se zaračunavajo v skladu s sklepi organov ŠGZ oz. dogovorjenim cenikom 
za opravljene storitve članom in nečlanom in so v obravnavanem obdobju leta 2015 skupaj znašali 
372.230 EUR. V letu 2015 je bilo za 8,46 % več prihodkov iz poslovanja kot v letu 2014. 

V letu 2015 je pravna oseba pri delovanju pridobitne dejavnosti dosegla 84.377,80 EUR, kar predstavlja 
22,49 % celotnih prihodkov. 

Odhodki iz naslova pridobitne dejavnosti so davčno upravičeni odhodki in dosegajo višino prihodkov ter 
zaradi tega ni obračunan davek od dohodka iz dejavnosti, ker je davčna osnova enaka 0. 

Finančni prihodki

Sestavljajo jih obresti, ki nam jih pripišejo na transakcijski račun pri obeh bankah ter obresti od depozita 
in so v letu 2015 znašale 101,20 EUR.

Drugi prihodki

Druge prihodke predstavljajo plačila že odpisanih terjatev v višini 2.031,47 EUR, vračilo zaposlenih za 
najem garaže v višini 555,42 EUR, plačila stroškov izvršb v višini 210,47 EUR in stotinske izravnave v 
višini 12,77 EUR skupaj v višini 2.810,13 EUR.

Odhodki

Stroški materiala znašajo 17.207 EUR in predstavljajo stroške energije, ogrevanja, komunale, prehrane 
za seminarje, pisarniškega materiala, strokovne literature, odpis drobnega inventarja ter porabljenega 
drugega materiala.

Nepridobitna dejavnost 290.763,20 77,51 %

Pridobitna 84.377,80 22,49 %

Celotni prihodki 375.141,00 100 ,00 %

STROŠKI MATERIALA 2014 % 2015 % INDEKS

1 2 3=2/1*100

Stroški energije 10.837,68 56,04 11.591,16 67,36 107

Drobni inventar 165,53 0,85 119,99 0,70 72

Pisarniški material 4.303,96 22,25 3.796,32 22,06 88

Drugi material 4.035,62 20,86 1.699,14 9,87 42

SKUPAJ 19.342,79 100 17.206,61 100 89
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Stroški storitev so v obravnavanem obdobju leta 2015 znašali 139.194,15 EUR in predstavljajo stroške 
prevoznih storitev, tekočega vzdrževanja, najemnin, izobraževanja, kilometrin, dnevnic in nočnin, stroške 
intelektualnih storitev, stroške reprezentance, stroške plačilnega prometa, taks, zavarovanj,avtorskih 
honorarjev, poštnih storitev ter drugih storitev.

Strošek amortizacije je v obravnavanem obdobju leta 2015 znašal 1.506,72 EUR in predstavlja 
amortizacijo osnovnih sredstev.

Stroški dela predstavljajo 50,33 % celotnih odhodkov ŠGZ. Pomembna postavka so plače, davki in 
prispevki zaposlenih v višini 169.181,69 EUR, kar predstavlja 90,11 % vseh stroškov dela. Med druge 
stroške dela štejemo še stroške za prevoz na delo, strošek prehrane, regres za letni dopust ter stroške 
premij za prostovoljno pokojninsko zavarovanje. Stroški dela so stroški plač zaposlenih v obravnavanem 
obdobju leta 2015..

Drugi stroški predstavljajo prevrednotovalne odhodke iz naslova odpisa terjatev po sklepu upravnega 
odbora in zaradi zaključenih stečajev v višini 4.448,83 EUR in druge stroške projektov v znesku 22.103,65 
EUR. 

Finančni odhodki v višini 1 EUR predstavljajo odhodke za zamudne obresti, ki nam jih zaračunajo 
dobavitelji na računih.

STROŠKI DELA 2014 % 2015 % INDEKS

1 2 3=2/1*100

Plače zaposlenih 145.165,18 77,54 145.662,24 77,58 100

Prispevki na plače 23.439 12,52 23.519,45 12,53 100

Malice 7.203,24 3,85 6.872,73 3,66 95

Prevoz na delo 2.751,13 1,47 2.771,76 1,48 101

Regres za letni dopust 6.400,62 3,42 6.390,00 3,40 100

Premija za prostovoljno 
pokojninsko zavarovanje

2.254,67 1,2 2.533,61 1,35 112

Dajatev zvezi z nagrado 
vajencem

0,00 0 9,26  0

SKUPAJ 187.214,19 100 187.759,05 100,00 100
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Presežek prihodkov nad odhodki 

Presežek prihodkov nad odhodki je pozitiven poslovni izid v obravnavanem obdobju leta 2015 in znaša 
2.130,29 EUR. Presežek prihodkov se razporeja v skladu s sklepom skupščine in zakonodaje, na podlagi 
katere je pravna oseba zasebnega prava ustanovljena.
 
 
 

Pripravila:                  Direktorica: 
Evgenija Javornik                            Mag. Aleksandra Podgornik

50%

1%

7%
5%

37%

Stroški dela: 50%

Stroški amortizacije: 1%

Stroški storitev: 37%

Stroški materiala: 5%

Drugi stroški: 7 %

Odhodki v letu 2015


