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Poštnina plačana pri pošti 2102 Maribor

Energija za Maribor!

V Termah Ptuj za skupno zgodbo

Podelili nagrade podravskim inovatorjem



•	izmenjava znanj, izkušenj in 
             primerov dobre prakse 

•	povezovanje in zastopanje 
              gospodarskih interesov članov 

povezovanje in zastopanje 
              gospodarskih interesov članov 

povezovanje in zastopanje 

              v organih oblasti

•	poslovna srečanja doma 
             in v tujini

•	sodelovanje v delovnih
             skupinah, strokovnih odborih 
             in regijskih svetih zbornice

•	strokovni seminarji –
              nekateri so za člane brezplačni, 

strokovni seminarji
              nekateri so za člane brezplačni, 

strokovni seminarji

              ostali z znižano kotizacijo
              nekateri so za člane brezplačni, 
              ostali z znižano kotizacijo
              nekateri so za člane brezplačni, 

•	brezplačna osnovna strokovna 
             svetovanja na področjih 

brezplačna osnovna strokovna 
             svetovanja na področjih 

brezplačna osnovna strokovna 

             delovnega prava, 
             računovodstva, davkov, 
             delovnega prava, 
             računovodstva, davkov, 
             delovnega prava, 

             razpisov, intelektualne lastnine 
             in varstva pri delu

•	možnost promocije članov  

Vse to prinaša članstvo v Štajerski gospodarski zbornici. 
Bodite tudi vi med prodornimi in v prihodnost usmerjenimi 
podjetji, ki se zavedajo, da je povezanost in sodelovanje 
tisti del uspeha, na katerega imate vpliv in je odvisen od vas. 
Vključite svoje podjetje v Štajersko gospodarsko zbornico!
 

Dodatne informacije: T: 02 220 87 00   E: info@stajerskagz.si

bonusbonusbonus
50 EUR50 EUR
za podjetja za podjetja 
z rojstno letnico z rojstno letnico 

2013 2013 2013 2013 

ČLANSTVO V ŠTAJERSKI GOSPODARSKI ZBORNICI
PREDNOST  V POSLOVNEM OKOLJU!
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In koliko energije ima Maribor? Kot kažejo podatki, v zadnjih letih zaskr-
bljujoče malo. Propad velikih industrijskih podjetij, brezposelnost, 
pomanjkanje strateških razmislekov, veliki politični projekti, ki so bolj 
škodili, kot pa prinašali prepoznavnost in koristi mestu in njenim pre-

bivalcem, škandali tudi v univerzitetnem okolju, iz katerega bi sicer morali 
dobivati pozitivne in inovativne ideje in optimistične kadre, in jasno - posle-
dično se je v Mariboru in regiji začelo kot megla valiti brezupje in malo-
dušje, nezaupanje v politike in managerje, nasprotovanje vsemu in vsem. 
Vstajniško gibanje je bilo logična posledica in začudenje nad ogorčeno-
stjo in gnevom, ki je v lanskem letu zajelo mariborske ulice, je bilo posle-
dica nepoznavanja situacije in nesposobnost dojemanja stanja, v katerem 
se je Maribor moral zgoditi - na takšen ali drugačen način.   

In se je zgodil. Toda življenje mora naprej in edini izhod iz situacije, v 
kateri se je Maribor in okolica znašel, je zbrati moči in poiskati novo ener-
gijo za preboj. In smo jo! Vlada je 19.  junija obravnavala predlog skle-
pov o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko obmo-
čje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico in sprejela odločitve, ki 
bodo omogočili tako hitro pomoč podjetjem za spodbujanje konkurenčnosti 
gospodarstva v regiji, kot tudi dolgoročnejšo sistemsko pomoč regiji.   
          
Prepričani smo, da je bil z obravnavo »ukrepov za Maribor« narejen pomem-
ben korak v podporo gospodarstvu in tudi siceršnjemu položaju regije. Seveda 
to še ne pomeni, da bo odslej denar kar kapljal v Maribor, zelo dobro se zave-
damo, da bo moralo gospodarstvo, skupaj z njim pa seveda tudi ostale dejav-
nosti, v prihodnje stopiti v drugačne tirnice, da bo moralo pozabiti stare, 
uhojene poti. Maribor in mariborsko gospodarstvo se bo moralo soočiti in si 
postati domače s temami kot so podnebne spremembe, čista energija, trajno-
stni promet, varovanje in gospodarjenje z naravnimi viri, trajnostna potrošnja 
in proizvodnja, javno zdravje, socialna vključenost, demografi ja, migracije, 
boj proti revščini.       

Maribor potrebuje preboj v gospodarstvu, potrebuje inovativno gospodarstvo, 
ki se ne boji konkurence, saj ta pomeni izziv za nove načrte, potrebuje sode-
lovanje in povezovanje, potrebuje delujoče gospodarstvo in dela željne ljudi. 
Maribor potrebuje energijo!

GOSPODARSKI IZZIVI
www.stajerskagz.si

IZDAJA:
Štajerska gospodarska zbornica, 

Ulica talcev 24, 2000 Maribor
T: 02 2208 700
F: 02 2208 711

E: info@stajerskagz.si

Predsednik ŠGZ: 
dr. Roman Glaser

Direktorica ŠGZ: 
mag. Aleksandra Podgornik

GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA: 
mag. Aleksandra Podgornik

UREDNIŠTVO: 
Mojca Tominšek, 

Igor Pernek, 
Vesna Herženjak, 

Lidija Majcen

ZASNOVA IN REALIZACIJA: 
www.dialog-si.net

TISK:
Evrografi s, d.o.o.

NAKLADA:
2.500

Vaš brezplačni izvod.
Skrbimo za okolje!

Poskrbite, da bo papir 
te revije recikliran!

GOSPODARSKI IZZIVI

UVODNIK

Energija za 
Maribor!

Energija je osnova življenja in ena izmed osnovnih fi zikal-
nih količin, povezana s sposobnostjo opravljanja dela. Vse 
kar se zgodi v naravi, v življenju ali v družbi, je povezano z 
energijo.

mag. Aleksandra Podgornik
direktorica ŠGZ
aleksandra.podgornik@stajerskagz.si
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UVODNIK

Energija za Maribor

VAŠA KOLUMNA

Regionalni razvoj
 
ENERGIJA ZA MARIBOR

Ukrepi za izhod iz razvojnega krča

Kaj predlaga in kaj pričakuje  
mariborsko gospodarstvo

RAZVOJNI PROGRAMI 2014-2020
 
Regionalni razvojni programi  
- priložnost za razvoj

PREDSTAVLJAMO ČLANE ŠGZ

Samo v skupni zgodbi bomo uspešni 

POMEMBNI DOSEŽKI ČLANOV

Ko potrebujete zares dobra okna
 
Lumar z aktivno hišo med najbolj  
naprednimi v Evropi

Mlada podjetnica leta 2013 je  
Kristina Kočet 
 
Blagovna znamka TAM se vrača

ŠTAJERSKE BLAGOVNE ZNAMKE

Do zdravja z medicinskimi plini in  
medicinsko opremo

DOGODKI ŠGZ

Stroje je začel izumljati, ker jih je potreboval

Izbor inovacij leta 2012: največ točk  
za okno AJM ZERO SASH

Tehnovator 2013 je Klemen Čufar

AKTUALNO

Podjetno v svet podjetništva

Predstavili so razpise

Poslovne priložnosti v energiji prihodnosti

Vseživljensko učenje: Konkurenčni z 
znanjem

Sinergija okoljske in gospodarske 
učinkovitosti

Člani zagnali novi kompetenčni center

Zaposleni ključ za uspeh podjetja

Perle na dogodku 500 podjetnic

Uskladiti izobraževanje in gospodarstvo

Podjetja prepoznala potencial
vrednostne analize

STROKOVNJAKINJE IN  
STROKOVNJAKI INFOPIKA ŠGZ

Brezplačno svetovanje za člane ŠGZ
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Regionalni razvojni  
programi 2014–2020: 
priložnost za razvoj
V pripravi programi, ki bodo omogočali 
črpanje sredstev evropske kohezijske politike. 

Gorazd Bedenčič, direktor Term Ptuj, 
o viziji razvoja Spodnjega Podravja, o 
potencialih in povezovanju. 

S skupno zgodbo bomo 
prepoznavni

Stran 8    .

Stran 7    .

Ker je gospodarstvo na tleh, se 
mora usmeriti v razvoj. 

Energija za Maribor

Stran 4    .

Do zdravja z medicinskimi 
plini in medicinsko opremo
Družba Messer Slovenija nudi širok 
spekter plinov in plinskih mešanic za 
ambulantno in klinično uporabo, pa 
tudi za domačo oskrbo.

Stran 14    .
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Regionalni razvoj 

GOSPODARSKI IZZIVI

Vzporedno s pripravo razvojnih dokumentov na nacionalni ravni tudi na 
regionalni pospešeno poteka proces priprave Regionalnega razvojnega pro-
grama za Podravje (RRP Podravje 2014–2020) in Območnega razvojnega 
programa za Spodnje Podravje (ORP Spodnje Podravje) kot temeljnih stra-
teških in programskih dokumentov, s katerimi se bodo uskladili razvojni cilji 
v regiji ter določili instrumenti in viri za njihovo uresničevanje.

 

Vprašanje prihodnosti evropske 
kohezijske politike za obdobje 
2014–2020 je za Slovenijo ključ-
nega pomena, saj predstavljajo 
sredstva Evropske unije zna-
ten delež razvojnih spodbud, ki 
jih bo na osnovi opredeljenih 
smeri, ciljev in konkretno zasta-
vljenih projektov za doseganje 
le-teh mogoče črpati. 
 
Govorimo torej o dokumentu, 
ki bo v veliki meri narekoval 
prihodnji razvoj regij ter posle-
dično vplival na razvoj države. 
Pri pripravi regionalnega razvoj-
nega programa bo zato zelo 
pomembno pokazati pripravlje-
nost na vključevanje in sodelo-
vanje med vsemi družbenimi 
sektorji ter na željo po spre-
jemanju skupnih pomemb-
nih odločitev, ki bodo v dobro 
širše skupnosti ter bodo prispe-
vale k izboljšanju stanja, ki ga 
kaže razvojni zaostanek, s kate-
rim se sooča naša regija.  
     
Pri pripravi bo ključnega 
pomena tudi dejstvo, da bo 
potrebno presegati parcialne 

interese posameznih občin 
ter se povezati v razvojne pro-
jekte, ki bodo usmerjeni v sku-
pno, celovito in dopolnjujoče se 
reševanje problematike širšega 
razvojnega območja. Potrebna 
je večja pripravljenost različ-
nih ravni uprave za sodelova-
nje in usklajevanje aktivnosti, s 
čimer se bo zagotovilo dosega-
nje sinergijskih učinkov na posa-
meznih področjih razvoja. 
     
Projekti znotraj RRP bodo 
morali biti v večji meri usmer-
jeni k doseganju prednostnih 
nalog in ciljev, kot so povečanje 
podjetnosti in konkurenčnosti 
gospodarstva in družbe ter ravni 
znanja in inovativnosti za hitrejši 
razvoj, k ohranjanju obstoje-
čih in vzpostavitvi novih kvalite-
tnih delovnih mest, izboljšanju 
kakovosti življenja ob upošteva-
nju načel trajnostnega razvoja 
na področjih trajnostne rabe 
virov ter čistejšega okolja, pove-
čanju konkurenčnosti turizma, 
odpravljanju administrativnih 
ovir za zagon gospodarstva idr.  
 
Potrebno bo torej z razvojnimi 
premisleki stopiti iz doseda-
njih okvirjev in na nivoju regije 
ugotoviti, katera so tista ključna  

 
razvojna področja, v katera je 
potrebno usmeriti pripravo in 
izvedbo projektov ter vlaganje 
evropskih razvojnih sredstev, 
da bodo zagotovljeni čim boljši  
 
sinergijski učinki, ki bodo lahko 
v prihodnjem programskem 
obdobju doprinesli pomembne 
rezultate za dvig razvojne sto-
pnje regije ter posledično izbolj-
šali kakovost življenja za vse 
njene deležnike. 

Dr. Aleksandra Pivec
direktorica ZRS BISTRA Ptuj
 
sandra.pivec@bistra. si 
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V Mestni občini Maribor in v celotni štajerski regiji je gospodarsko stanje, v pri-
merjavi s stanjem v državi, kritično, celotna regija se sooča z mnogimi razvojnimi 
težavami in predvsem strateškim razmislekom: kaj hočemo in kam hočemo. 

info@stajerskagz.si  

Razvojna konferenca za Maribor: 
Kaj pričakuje in kaj predlaga 
gospodarstvo, 
Maribor, 18. junij 2013

Kazalci na področju zaposlovanja

• V letu 2008 je bilo delovno aktivnih prebivalcev 67.341, januarja 2013 le še 55.069, kar je za 1.984 oseb oz. 3,5 % 
manj kot januarja 2012, ko je bilo zaposlenih 57.053 oseb.

• Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti v Mestni občini Maribor je 18,6, v Sloveniji 13,6.
• januarja 2013 je bil na območju Območne službe Maribor padec delovno aktivnih ljudi višji (-14,4 %)  kot v Sloveniji 

(-10,4 %) in v Podravju (-14,2 %).
• Posledično se je znižal tudi delež delovno aktivnih na območju Mestne občine Maribor glede na vse zaposlene v 

Sloveniji, saj je njihov delež v decembru 2007 in 2008 znašal 7,7 %, v januarju 2013 pa 7,0 %.
• Povečali so se deleži brezposelnih oseb, starejših od 50 let, katerih delež je decembra 2003 znašal 19,2 %, marca 

2013 pa kar 35,2 %.
• Delež brezposelnih diplomantov (7,4 %)  se je od decembra 2004 povečal na 15,7 % v marcu 2013.

Ključni razvojni problemi
• V regiji je zelo malo uspešnih srednjih in velikih podjetij.
• Malo število velikih podjetij predstavlja omejitev v razvoju mikro, malih in srednje velikih podjetij.
• Nastajajo mikro podjetja v dejavnostih, ki nimajo potenciala za rast in internacionalizacijo.
• Podjetja niso konkurenčna na globalnih trgih oziroma zelo malo jih lahko vstopa na konkurenčne globalne trge.
• Nizko število inovativnih podjetij z visoko dodano vrednostjo.
• Malo možnosti za zaposlovanje visoko izobraženih kadrov – povečan je odliv v tujino.
• Nizka dodana vrednost na zaposlenega je pod državnim povprečjem (78,9 % slovenskega povprečja).
• Regija je investicijsko zelo podhranjena – naložbe na zaposlenega v gospodarstvu so se v letih 2009, 2010 in 2011 skoraj 

zaustavile.
• Slabo razvito podporno okolje za krepitev konkurenčnosti zaposlenih in brezposelnih oseb.
• zaskrbljujoči demografski trendi (staranje prebivalstva, povečevanje deleža starejših nad 50 let med brezposelnimi osebami).

Ključni poudarki poslabšanja gospodarskega stanja v Mariboru
• Relativna moč gospodarstva v Mariboru se v zadnjih štirih letih zmanjšuje.
• Število začetih in zaključenih stečajnih postopkov v gospodarskih družbah se drastično povečuje. 
• Neto dodana vrednost na zaposlenega je okoli 15 % nižja od slovenskega povprečja.
• V letu 2010 je neto čista izguba družb v Mariboru predstavljala kar 61,3 % celotne izgube v Sloveniji. 
• V Mariboru predstavlja število mikro in majhnih družb kar 98 % vseh družb; v letu 2011 so te družbe izkazale za 29,3 mio 

EUR čiste neto izgube.
• Povečuje se zadolženost gospodarskih družb v Mariboru.
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Kaj predlaga in kaj pričakuje 
mariborsko gospodarstvo? 
Relativna moč gospodarstva, tudi mariborskega, se v zadnjih letih zmanjšu-
je. Mnogi kazalniki to nedvoumno dokazujejo, ne nazadnje pa to na zelo 
praktičen način občutijo gospodarstveniki.

vera.kozmik@dialog-si.net

35 ukrepov za razvoj

Vladna uredba za razvoj nerazvitih 
območij je bila osnova za 35 ukre-
pov, ki jih je mariborski župan dr. 
Andrej Fištravec ob majskem obi-
sku v Mariboru predstavil premi-
erki Alenki Bratušek. Maribor ima 
namreč status nerazvitega mesta, s 
predlaganimi ukrepi pa naj bi ta 
status presegel. Ukrepe so Mestna 
občina Maribor, Štajerska gospo-
darska zbornica in Območna obr-
tno-podjetniška zbornica Maribor 
v sodelovanju s štajerskimi gospo-
darstveniki na razvojni konferenci 
Kaj predlaga in kaj pričakuje mari-
borsko gospodarstvo nadgradili in 
oblikovali v konkreten program, ki 
je bil sprejet na mestnem svetu in 
s strani župana MOM poslan Vladi 
RS. 

gospodarstvo želi besedo 
…

Maribor in celotna regija nujno 
potrebujeta urgentno in hkrati 
sistemsko pomoč države, potre-
bujeta ukrepe, ki bodo upošte-
vali zatečeno situacijo, mu dovo-
lili drugačne pogoje poslovanja in 
z usmerjenimi ukrepi spodbudili 
razvoj gospodarstva in s tem pre-
živetje celotnega okolja. Maribor-
ski gospodarstveniki, ki se sicer 
združujejo v Štajerski gospodarski 

zbornici in Območni obrtno-pod-
jetniški zbornici Maribor, so na 
razvojni konferenci za Maribor, v 
katero se je vključila tudi Mestna 
občina Maribor, združili moči in 
poudarili, da pričakujejo sistem-
sko pomoč države in da hkrati 
želijo biti vključeni v pripravo vse-
bine ukrepov. 

… poudarja sodelovanje … 

Osnovni predlog ukrepov, katerih 
pripravo je koordinirala Maribor-
ska razvojna agencija, so gospodar-
stveniki vzeli za izhodišče. Pouda-
rili so, da bi bilo marsikaj potrebno 
narediti drugače v izhodišču, ven-
dar so hkrati povzeli, da je časom, 
ko vsakdo razmišlja o svoji zgodbi 
in svojih predlogih, odklenkalo. 
Sedaj je čas za sodelovanje, je bil 
soglasen sklep, ki je vodil v odlo-
čitev, da gospodarstvo podpira 
osnovni predlog, da pa ga želi nad-
graditi s svojimi konkretnimi pre-
dlogi urgentnih aktivnosti in pre-
dlogi sistemskih rešitev, ki morajo 
biti v sprejemanju končnega doku-
menta upoštevani, če želimo, da 
ima gospodarstvo resnično korist 
od sprejetih aktivnosti. 

… in pričakuje in zahteva 
konkretne aktivnosti

Iz vseh razprav na konferenci je 
bilo čutiti, da je situacija zares kri-
tična in da gospodarstveniki pri-

čakujejo od občine predvsem fle-
ksibilno upravo in administracijo, 
spodbudne lokalne dajatve, uspo-
sobljene kadre, dobro infrastruk-
turo, torej urejeno komunalo, 
sprejemljive in konkurenčne cene 
energije, sodobnih internetnih 
povezav, pa tudi urejene poslovne 
površine, primerne za takojšnjo 
gradnjo, dobro prometno poveza-
nost, učinkovit javni prevoz, dovolj 
kakovostnih stanovanj in urejeno 
bivalno okolje. 

Predvsem pa gospodarstvo priča-
kuje od države pomoč občini in 
tudi neposredno gospodarstvu. 
Gospodarstveniki se zavedajo, 
da so njihova pričakovanja ure-
sničljiva s povezovanjem in sode-
lovanjem, v skupni aktivnosti z 
občino in v skupnih zahtevah do 
države. Poudarili so, da bo samo 
odkrita komunikacija vseh z vsemi 
in uspešno reševanje omenjenih 
tem lahko rezultiralo tudi v dobre 
gospodarske načrte in uspešno 
izpeljane podjetniške ideje. 

Tudi če je gospodarstvo na 
tleh ali pa ravno zato, ker je 
na tleh, mora usmeriti svojo 
energijo v razvoj, saj samo 
ta omogoča preživetje in 
prihodnost. 
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Urgentni ukrepi za Maribor

1. Sistemska pomoč obstoječim 
podjetjem, za ohranitev delovnih 
mest  

Pričakujemo: 
• reprogramiranje kreditov podje-

tij v regiji, za katera ne bo zahte-
vanih dodatnih zavarovanj, in bo 
omogočilo preživetje prezadolže-
nih podjetij v regiji 

• ob reprogramiranju zagotovitev 
pomoči za prestrukturiranje, saj 
gre za ohranitev delovnih mest

• razpisi za izboljšanje tehnolo-
ške opremljenosti gospodar-
skih družb v regiji; pri tem naj 
se pod določenimi pogoji omo-
goči nakup rabljene tehnološke 
opreme 

• nujno povečati finančno moč 
SPS in jih kadrovsko okrepiti, saj 
so prava pomoč podjetjem

2. izvedba kreditne sheme za 
gospodarske subjekte s sedežem 
v MOM 

Pričakujemo: 
• subvencioniranje obrestne 

mere, začetni moratorij, 
izvzem prve nepremičnine iz 
izvršbe, poseben sistem zavaro-
vanj kreditov 

• ustanovitev sklada za predfi-
nanciranje projektov

• posebna shema za »start-up« 
podjetja 

3. Povečanje sredstev, 
namenjenih razpisu EKO 
sklada za energetsko obnovo 
projektov 
 
Pričakujemo: 
• razpis za izboljšanje energetske 

učinkovitosti javne infrastrukture
• podjetja s sedežem na območju 

regije naj imajo prednost pri pri-
dobivanju izvajalskih del

4.Vzpostavitev sistema za pomoč 
pri internacionalizaciji podjetij 

Pričakujemo: zagotovitev sredstev 
za vzpostavitev pisarne za animacijo 
investitorjev in trženje regije 
Prvi koraki: 
• vzpostavitev razvojnega gospo-

darskega konzorcija (ŠGZ, 
OOZS, MRA, MOM), ki bo pri-
pravil razvojno strategijo mesta 
in regije ter načrt privabljanja 
naložb

• priprava predstavitvenega doku-
menta mariborskega gospodar-
stva in celotne regije

• sofinanciranje skupnih nastopov 
na sejmih in drugih oblik promo-
cije gospodarstva 

5. zagotovitev mednarodno 
konkurenčnih pogojev za 
privabljanje naložb in umeščanje 
v prostor 

Pričakujemo: 
• primerljive cene komunalno 

opremljenih zemljišč
• dovoljenje Ministrstva za kmetij-

stvo in okolje RS, da MOM samo-
stojno oblikuje cene zemljišč

• davčne spodbude za začetno leto 
delovanja

6. Subvencioniranje 
zaposlovanja v regiji 

Pričakujemo: 
• sredstva za subvencioniranje pri-

spevkov in dajatev za vse nove 
zaposlitve v regiji za dalj kot leto 
dni trajajočo zaposlitev in zago-
tovilo zaposlitve še za eno leto; 
ukrep naj traja tako dolgo, da 
bo brezposelnost dosegla pov-
prečno stopnjo brezposelnosti v 
Sloveniji

7. Vzpostavitev mrežnega 
inkubatorja za socialno 
podjetništvo

8. Sofinanciranje in spodbuda 
programu javnih del

Pričakujemo: 
• zagotovitev sredstev za izvajanje 

javnih del v javnem sektorju in v 
gospodarskih družbah.

Na skupni novinarski konferenci, ki je potekala 19. junija v Rotovžu, so dr. Andrej Fištravec, žu-
pan Mestne občine Maribor, Aleksandra Podgornik, direktorica ŠGZ, in Aleš Pulko, predsednik 
OOZS Maribor, regionalnim in nacionalnim medijem predstavili program ukrepov za Maribor. 



GOSPODARSKI IZZIVI 7

RAzVOjNi PROgRAMi 2014–2020

Gostje 19. ŠGF: Monika Kirbiš Rojs, dr. Darinka Fakin, dr. Aleksandra Pivec, Marko Drobnič in  
mag. Aleksandra Podgornik. 

Regionalni razvojni programi - 
priložnost za razvoj 
Udeleženke in udeleženci 19. Štajerskega gospodarskega foruma so po-
udarili, da je nova perspektiva tudi nova priložnost za razvoj regije in 
znotraj nje tudi gospodarstva. 

Poteka priprava 
programov

V tem trenutku se pripravljajo regi-
onalni razvojni programi za obdo-
bje 2014–2020, ki bodo omogočali 
črpanje sredstev evropske kohezij-
ske politike. Osnutki naj bi bili v 
razvojnih regijah pripravljeni do 
konca junija, osnutki štiriletnih 
dogovorov za razvoj regij pa do 
konca leta 2013. Pripravo in nabor 
regionalnih razvojnih potreb na 
regionalni ravni koordinirajo 
regionalne razvojne agencije. 
Vzpostavljena je koordinacija 
med nacionalno in regionalno 

ravnijo tako, da bodo v regionalnih 
razvojnih programih imeli predno-
sti tisti projekti in ukrepi, ki bodo 
povezani s specializacijo regij ter 
regionalnimi razvojnimi priorite-
tami in ki bodo hkrati prispevali k 
doseganju nacionalnih ciljev.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomemben cilj je znižanje 
brezposelnosti

Udeleženke in udeleženci 19. ŠGF 
so ugotavljali, da bo črpanje sred-
stev lahko uspešno samo v enem 
primeru: ob sodelovanju različnih 
akterjev; nujno pa bo tudi še večje 
sodelovanje in povezovanje občin 
in gospodarstva, ki bodo skupaj 
načrtovali in izvajali projekte. Pou-
darili so pomembnost poenote-
nja pri razvojnih prizadevanjih in 
tudi na nivoju projektov pokazati 
organiziranost. Izpostavili so enega 
izmed bistvenih zahtev teh ukre-
pov in črpanja kohezijskih sred-
stev: zniževanje brezposelnosti. 

Gospodarstvo si želi, da kot regija 
nastopi skupaj in da podjetja 
dobijo priložnost promocije tudi 
skozi regionalno optiko in pod-
poro. Promocija regije in gospo-
darstva znotraj regije je ključ inter-
nacionalizacije in uspešnega pro-
dora na tuje trge in za pritegnitev 
nujno potrebnega kapitala, tako 
tujega kot domačega.

info@stajerskagz.si

Forum se je odvil 30. maja 
v hotelu Primus na Ptuju, 
gostje pa so bili: mag. 
Monika Kirbiš Rojs, državna 
sekretarka na Ministrstvu 
za gospodarstvo, razvoj in 
tehnologijo RS, dr. Darinka 
Fakin, predsednica sveta 
ORP Spodnje Podravje in 
županja občine Majšperk, 
dr. Aleksandra Pivec, 
direktorica zRS bistra Ptuj, 
Marko Drobnič, predsednik 
uprave podjetja TALUM 
d.d. Kidričevo, in  mag. 
Aleksandra Podgornik, 
direktorica Štajerske 
gospodarske zbornice. 

Sloveniji 3,3 milijarde evrov 
 
Strategija razvoja Slovenije 
je krovni dokument. Njen 
cilj je opredeliti vizijo 
prihodnosti Slovenije do leta 
2020, s širokim družbenim 
konsenzom ter v jasnem in 
relativno kratkem strateškem 
dokumentu oblikovati 
temeljne usmeritve in 
ukrepe za realizacijo te 
vizije. Države članice EU že 
imajo zagotovljena sredstva, 
Slovenija bo imela na 
razpolago 3,3 milijarde evrov 
do leta 2020.
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Samo v skupni zgodbi bomo uspešni
 
 
Ljubljančan na Ptuju?
Ko sem končal MBA poslovno 
šolo na Bledu, sem iskal nov izziv, 
in ko se mi je ponudila možnost 
zaposliti se v Savi Turizmu, sem jo 
seveda z veseljem sprejel. V Lju-
bljani ali na Ptuju, ni pomembno, 
kje, pomembno je, da tisto, kar 
delaš, delaš s srcem, seveda tudi 
z znanjem in energijo. Toda delo 
moraš imeti rad in ni pomembno, 
kje ga opravljaš, pomembno je, 
da res hočeš nekaj narediti, da 
vidiš, kaj je pomembno in katere 
spremembe so tiste, ki bodo pri-
nesle razvoj in uspeh. Turizem 
je zahtevna panoga, torej je izzi-
vov veliko. In ker so kulinarika, 
vino, turizem in vse, kar je s tem 
povezano, velik in pomemben del 
mene, je temu izzivu dodalo srce 
željo biti dober in uspešen. Eno 
je povezano z drugim in z velikim 
veseljem delam to, kar delam.  
 
Kakšen je Ptuj, je to mesto, ki si 
želi uspeha?
Na Ptuju sem sedaj dobrega pol 
leta in priznam, da ga prej nisem 
prav dobro poznal. Z veseljem 
in pričakovanji ga spoznavam in 
veseli me, da je tu veliko ljudi, 
ki so zelo podjetni. Nekateri so 
sicer tudi zelo zaprti in brez veli-
kih ambicij, toda večina je odprta 
za ideje, za sodelovanje, z veliko 
željo delati in ustvarjati, polni so 
idej in načrtov, pripravljeni so 
na nove izzive. Zelo sem navdu-
šen nad tem, kako močno željo 
po spremembah in razvoju imajo 
nekateri med njimi. Poskušam 
se povezovati z mnogimi in ideje 
razvijati skupaj z njimi, iskati sku-
pne zgodbe, postavljati skupne 
načrte, brez parcialnih interesov. 

Vem, da bomo imeli največ, če 
bomo imeli vsi, in da bomo naj-
bolj uspešni, če bo uspešen vsak 
akter posebej.  

Ptuj je uspešen s projektom regio-
nalne turistične destinacije.

Res je in to me zelo veseli. V 
hotelu Primus je center destina-
cije, ki smo ga postavili v začetku 
leta. To je bil pomemben korak 
tudi za hotel, saj pomeni, da 
lahko našim gostom zagotovimo 
še več in da lahko ponudimo 
ne samo hotel, ampak tudi oko-
lico in vse, kar je v njej zanimi-
vega in lepega. Center destina-
cije na enem mestu združuje in 
ponuja ponudnike. Vsak lahko 
pride v center destinacije, si 
pogleda ponudbo in hkrati prosi 

za ponudbo svojega individual-
nega programa, na primer, kaj 
bi v naslednjih treh dneh videl, 
poskusil, delal, čisto po njegovih 
željah in pričakovanjih. 

To je zares dober primer skrbi za 
gosta in sodelovanja ter vključe-
nosti hotela v okolje. Gostje tako 
ne pridejo samo v hotel, ampak 
pridejo v kraj, v njegovo okolje in 
dogajanje. Gostje to zmeraj bolj 
pričakujejo in si želijo tovrstnih 
informacij in aktivnosti.

To je torej tudi recept za naprej?

Seveda. Hotel in terme niso pro-
stor za ograjo, uspešno bomo delali 
z vključevanjem v okolje in s sode-
lovanjem z vsemi, ki lahko gostom 
kaj ponudijo. Zato si zares želim, 
da se vse te aktivnosti nadaljujejo 
in nadgrajujejo, tudi v regionalnem 
razvojnem planu za obdobje 2014–
2020. Potrebujemo dobro organizi-
rane in prepoznavne točke, desti-
nacije. RDO Haloze, Jeruzalem, 
Slovenske gorice in Ptuj z okolico 
morajo imeti točke, ki bodo zani-
mive, prepoznavne, ki bodo ponu-
jale različne stvari in ki bodo lahko 
zadovoljile zahtevna pričakovanja 
turistov. 

Veste, turisti so zahtevni ljudje, pri-
čakujejo, da bodo veliko videli, 
da se bodo dobro imeli, da bodo 
lahko aktivni, in hkrati pričaku-
jejo udobje in veliko kulinarično-
-vinskih in vseh mogočih dožive-
tij. Danes pride bolj malo turistov 
samo počivat. To seveda pomeni, 
da moramo narediti vse in še več, 
da bo nekdo iz Ljubljane, Graza 
ali Zagreba, na primer, rekel: »Ne, 
ne grem na morje, grem proti 
Ptuju, tam se veliko dogaja, priča-
kujem lepo in udobno postrežbo 
ter veliko zabave.« In ker so turi-
sti ljudje z mnogimi pričakovanji, 

Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialog-si.net

grand Hotel Primus je center 
destinacije Ptuj, jeruzalem 
Ormož, Slovenske gorice in 
Haloze. Podravsko-Ptujsko-
Ormoška RDO obravnava 
turistično področje, ki ga 
predstavlja 19 lokalnih 
skupnosti, polnopravnih 
članic RDO, in 8 pridruženih 
podpornih občin. Občine 
se v okviru RDO skupaj z 
gospodarskimi subjekti 
povezujejo zaradi trženja 
in skupnega nastopa na 
trgu. združujejo se preko 4 
geografskih turističnih tržnih 
znamk: »jeruzalem Ormož – 
pravljica sonca«, »Haloze – 
nazaj k naravi«, »Slovenske 
gorice – preprosto čudovite« 
in »Ptuj – zakladnica 
tisočletij«. 
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Terme Ptuj – v naročju Rimljanov 
in graščakov
 
Terme Ptuj so s svojimi dobrimi 
35 leti ene izmed najmlajših 
term v Sloveniji in domujejo v 
najstarejšem slovenskem mestu, 
ki se ponaša predvsem z rimsko 
in srednjeveško zgodovino. 
in prav ta preteklost je temelj 
dogajanja pri njih. Že Stari 

Rimljani so dobro vedeli, kako 
razvajati telo in duha.Termalna 
voda Term Ptuj, ki kopanju 
daje rimski pridih, pomaga 
pri zdravljenju in rehabilitaciji 
revmatičnih in degenerativnih 
obolenj, poškodbah gibalnega 
sistema in pri nevroloških 
boleznih. Termalni Park 
Term Ptuj se ponaša z 
največjim sistemom vodnih 

drč in največjim slovenskim 
toboganom Tajfun.  Starorimsko 
obarvan Termalni park Term Ptuj 
obsega skupaj z notranjim in 
zunanjim kopališčem kar 4.200 
m2 vodnih površin. Skupaj je 
na voljo šest zunanjih in šest 
pokritih bazenov, kopališka 
ponudba pa vključuje tudi 
svet savn v notranjem delu 
termalnega parka.

Gorazd Bedenčič, direktor Term Ptuj, prihaja iz Ljubljane. Svojo kariero je začel kot 
analitik pri Elektru Ljubljana, delal je kot področni vodja v okolici Dunaja v Hoferju in 
pozneje kot direktor prodaje za Slovenijo, v Lidlu kot izvršni direktor prodaje in logi-
stike in zadnjih pet let kot prodajni menedžer pri BMW Group Slovenia. Po končanem 
MBA študiju na poslovni šoli na Bledu se je julija 2012 zaposlil v Savi Turizmu, oktobra 
pa se je pridružil ekipi Term Ptuj.
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moramo veliko ponuditi, imeti 
moramo veliko različnih zgodb, od 
poletnih festivalov, kurentovanja, 
vinsko-kulinarične ponudbe, kole-
sarjenja, hoje, golfa, spoznavanja 
znamenitosti, ogleda pokrajine do, 
seveda, kopanja, razvajanja v well-
ness centru in prijetnega posedanja 
na terasah. In tisti, ki lahko ponudi 
vse to in še več, je v prednosti, ima 
možnost biti odličen in uspešen. 
Terme Ptuj imajo to možnost, 
seveda ne same, imajo to možnost 
skupaj z okoljem, v katerem so. In 
okolje ima možnost tudi zato, ker 
so tu Terme Ptuj. Gre torej za sku-
pno zgodbo, ki je lahko uspešna 
zato, ker je rezultat sodelovanja in 
skupnega pozitivnega razmišljanja 
in motivacije. Samo skupaj bomo 
prepoznavni in samo prepoznav-
nost omogoča uspeh.

Pa saj Terme Ptuj so že prepo-
znavne … 

Seveda, toda to ni dovolj. Nenehno 
je treba razmišljati o tem, kaj še 
narediti, kaj še izboljšati, kaj še 
ponuditi. Seveda, imamo odličen 
wellness center, ampak zagotovo 
je ponudbo mogoče še nadgra-
diti, zagotovo je mogoče ponuditi 
še kaj in s tem gosta ponovno pri-
peljati k nam. Ljudje se bodo vra-
čali zato, ker so bili zadovoljni, ker 
so dobili več, kot so pričakovali, in 
ker lahko pričakujejo nekaj več. 
Turisti pričakujejo doživetja, neka-
tera lahko kreiramo sami, veliko 
večino pa lahko kreiramo in ponu-
dimo, če nas je veliko in če kraj živi 
z željo, da ljudje pridejo in da so 
pri nas zadovoljni. 

Kako veliki pa ste? Kakšne so vaše 
kapacitete? 

Lani smo imeli v celotnih Termah 
Ptuj več kot sto tisoč nočitev. Kapa-
citete torej niso tako majhne, smo 
med večjimi turističnimi ponu-
dniki in veliko energije vlagamo 
v to, da bomo vse razpoložljive 
kapacitete še bolj optimalno, da 
ne rečem maksimalno, zapolnili. 

In seveda ne gre za to, da bi veliki 
posrkali vase manjše ponudnike, 
zavedamo se, da je za vse dovolj 
in da moramo pomagati drugim, 
manjšim. Gre namreč za multipli-
kativne učinke, ki jih lahko priča-
kujemo. Pozabiti je treba na per-
spektivo »moje –tvoje«, »Ptujčan 
– Neptujčan«, »hotel – turistična 
kmetija«. To je treba preseči in 
dosegli bomo več.

Pred leti so govorili, da na Ptuju ne 
more biti turizma, ker ni hotelskih 
kapacitet. zdaj te so, pa je turistov 
dovolj? 

Veste, hotelske kapacitete so 
nujen, ne pa edini pogoj za turi-
zem. Turisti iščejo več kot posteljo, 
ponuditi jim je treba veliko več, 
ponuditi jim je treba prijaznost, 
pripravljenost, optimizem, dožive-
tja, prijetno počutje, domačnost, 
navdušenje. 
Hotelskih kapacitet je zaenkrat 
zagotovo na Ptuju dovolj, turistov 
pa moramo pripeljati in pritegniti 

še bistveno več. In vsi se moramo 
zanje potruditi. Doseči moramo, 
da bodo ob prihodu domov rekli: 
»Na Ptuju je odlično, hrana je 
super, ljudje so prijazni, v Halo-
zah smo bili na kmečkem turizmu, 
kolesarili smo po Ptujskem polju, 
se zabavali na poletnem festivalu, 
zvečer prisluhnili branju poezije 
na prijetno hladnem meščanskem 
dvorišču in spili kozarec zares 
odličnega vina. Naslednjič gremo 
na kurentovanje, pred tem pa še 
na trgatev v Jeruzalem.«

imamo največje slovensko jezero 
… 

… ki je prekrasno, malokdo v 
Sloveniji sploh ve zanj, hkrati pa 
jezero nujno potrebuje nekaj 
infrastrukture. Ozrimo se malo 
naokrog, na primer v Avstrijo, 
kjer so jezera zares center turistič-
nega dogajanja, s polno ponudbo. 
Seveda pa je to zgodba, ki se je ne 
da narediti z danes na jutri, gre za 
leta dela in vlaganj v objekte in v 
ljudi, v ponudbo.

Primus in Terme so del velike sku-
pine Sava Hotels & Resorts, ste 
samostojni pri odločitvah? 

Ob Termah Ptuj so v naši skupini 
še hoteli na Bledu, v Radencih, 
Banovcih, Lendavi in Moravskih 
Toplicah. Toda jaz sem navajen 
multinacionalk in velikih sistemov, 
kjer so, zato da sploh lahko uspe-
šno funkcionirajo, vedno dolo-
čena jasna pravila, ve se, kakšne so 
pristojnosti v odločanju in kakšne 
so odgovornosti. Seveda, nekatere 
stvari so zelo centralno določene, 
hkrati pa na destinaciji samostojno 
odločamo in vodimo stvari. Delati 
v takšnem sistemu kot manager 
je izziv in hkrati »učna ura«, vsak 
dan. 

Kdo so v glavnem vaši gostje? 

Približno 40 do 50 % je slovenskih, 
takoj nato sledijo nemški trgi, pa Ita-
lija, vzhodna Evropa, države Bene-

Masaže in kopeli v slogu 
starega Rima

Ob ptujskih termalnih 
vrelcih so se dobro počutili 
že stari Rimljani. Ta žlahtni 
del zgodovine Ptuja je 
preslikan tudi v wellness 
ponudbo Term Ptuj. V Valens 
Augusta Wellnessu v grand 
Hotelu Primus, ki se redno 
uvršča v vrh najboljših 
slovenskih wellness 
centrov, je moč doživeti 
hedonistično razvajanje 
telesa in duha. Sproščanje 
na bolj dinamičen način 
pa je mogoče v Termalnem 
parku Term Ptuj, kjer najbolj 
izstopajo savne v vinskih 
sodih.
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luksa … Terme Ptuj niso samo 
Hotel Primus, nudimo tudi apart-
maje in kampiranje in ponujamo 
doživetja v vodnem parku, v well-
nessu, zdravstvene storitve, imamo 
kapacitete za velika srečanja, tako 
družinska kot poslovna, pri nas 
potekajo priprave športnih ekip … 

Koliko časa pa gostje ostajajo? 

Odvisno. Skupine ostanejo obi-
čajno po nekaj dni, individualni 
gostje po cel teden, zelo različno. 
Športnega turizma je največ od 
aprila do julija, v avgustu gostimo 
športne ekipe, plavalce, nogome-
taše, košarkaše. 

Kako pa dobite tovrstne goste? 

Že nekaj let delamo na tem pro-
gramu, imamo torej izkušnje in 
veliko kontaktov, vemo, kaj priča-
kujejo in kaj jim moramo ponu-
diti, delamo na dopolnjevanju in 
na kakovosti naših storitev, na nji-
hovem zadovoljstvu. Ponudimo 
jim lahko dobre kapacitete za tre-
ninge, v Kidričevem so na primer 
nogometaši, imamo kapacitete za 
košarko, rokomet, plavalci imajo 
olimpijski bazen. Ko so tukaj, 
potrebujejo mir, potrebujejo ure-
jene pogoje dela in to je potem 
dober oglas – dober glas se širi 
naprej.

je kriza zelo vplivala na število 
gostov?

Upad je seveda opazen, veseli nas, 
da je iztržek od obstoječih gostov 

večji in je posledica  kakovosti sto-
ritev, aktivnega trženja in dobrega 
dela vseh zaposlenih.

Močno je narasla prodaja turistič-
nih ponudb preko kuponov in ugo-
dnosti. je to tudi pri vas praksa?

To sicer ni naša praksa, seveda pa 
tudi takšnega načina pridobivanja 
gostov ne ignoriramo, predvsem 
v času, ko so kapacitete manj zase-
dene. 

je mogoče rezervirati tudi preko 
bookinga? 

Da, seveda, vendar se ljudje tega 
ne poslužujejo toliko, kot bi priča-
kovali in kot bi si želeli. Raje gredo 
na našo spletno stran in rezervi-
rajo sobo preko internega rezerva-
cijskega centra.

So prisotna nihanja med zimo in 
poletjem?

So. V Termah Ptuj je poletje naj-
pomembnejša sezona, termalni 
park je atraktivna poletna destina-
cija, tako za turiste kot seveda tudi 
za dnevne obiskovalce iz lokalnega 
in širšega okolja.

Na Ptuju je kar nekaj velikih pod-
jetij: Talum, Perutnina Ptuj … Ali 
kaj sodelujete, kljub temu da ste iz 
popolnoma različnih branž? 

Mislim, da dobro sodelujemo z 
večino podjetji v okolici. Kot zelo 
svež primer naj navedem sodelo-

vanje ob Poli maratonu, ki je prav-
kar pripeljal na Ptuj veliko kolesar-
jev. Ponudili smo jim ugodnost, 
da so lahko po kolesarjenju tudi 
zaplavali v naših bazenih. Menim, 
da smo s tem marsikomu naredili 
lep in zelo aktiven dan. Po drugi 
strani – zelo dobro sodelujemo 
s Talumom, njihovi zaposleni se 
hodijo k nam kopat, gre za zelo 
lep primer skrbi za zaposlene in za 
njihovo zdravje. 

Ko se srečamo, vedno odkrijemo 
kakšno novo možnost sodelova-
nja. Ravno zato, ker smo iz različ-
nih panog, je sodelovanje lažje, 
saj nismo konkurenti, ampak 
se dopolnjujemo in bogatimo 
drug drugega.  Sodelujemo tudi 
z občino in z županom dr. Čela-
nom, pa z Manager klubom in z 
ostalimi akterji v kraju.

Koliko vas je v Termah zaposlenih?
107. Gre za dobro uigran in dina-
mičen kolektiv. Želim si, da bile 
Terme Ptuj  sinonim zabave. 
Imamo ogromno koncertov, 
nastopov različnih umetnikov, 
imamo Fashion TV party, družin-
ski dan, zaključek šole, Miss bikini, 
zaključek poletja ... Skratka – 
dogaja se neverjetno veliko dobrih 
dogodkov. Poleti bo vsak petek 
nočno kopanje z dj-jem in Dia-
mantkami, Pool- watch zabave v 
stilu Baywatcha ... Skratka, bogata 
animacija od jutra do večera za 
najstnike, za odrasle, tudi starši 
bodo otroke lahko pustili nekaj ur 
in se zabavali. Dan bomo zaključili 
z otroškim diskom. Vabljeni!

Miran Senčar, Tenzor, d.o.o.

janez Letnik, Čisto mesto Ptuj, d.o.o.

»Terme Ptuj so zelo pomemben gospodarski, predvsem pa turistični subjekt naše 
regije. Njihove pomembne vloge na Ptujskem ne vidim samo kot ponudnika 
kakovostnih turističnih storitev in pomembnega zaposlovalca, temveč tudi kot 
generatorja ponudbe malih turističnih ponudnikov v okolici. Čeprav so Terme 
Ptuj v preteklosti aktivno sodelovale pri mnogih turističnih prireditvah na Ptuju 
in v okolici, pa ocenjujem, da so prav na področju sodelovanja z drugimi, seveda 
manjšimi ponudniki, predstavljale prej zavoro kot pa pomoč pri njihovem 
razvoju. Z novim vodstvom opažam velike premike prav v smeri sodelovanja, 
saj se dobro zavedajo, da predvsem večdnevnega gosta ni mogoče zadovoljiti 
s še tako dobro ponudbo na eni lokaciji, temveč da gost želi doživeti pestrost 
ponudbe in naravne danosti Spodnjega Podravja.«   

V stilu Rimljanov 

Rimljani so okrog leta 15 n. št. mesto najprej naselili na 
desnem bregu Drave, kjer so postavili vojaški tabor. Leto 
69 se šteje kot prva pisna omemba mesta Ptuj. Poetovio 
postane v 3. stoletju najpomembnejše in največje rimsko 
mesto na Slovenskem. Mesto je imelo 10.000 prebivalcev, z 
okolico pa 30.000 in je bilo celo večje od Londona, kjer je 
živelo 15.000 ljudi. 
Grand Hotel Primus je dobil ime po slavnem rimskem 
vojskovodji Marku Antoniju Primusu, ki je ime 
najstarejšega slovenskega mesta prvi ponesel v svet. 

»V obdobju našega večletnega sodelovanja na področju ravnanja z odpadki 
ocenjujemo Terme Ptuj kot dobrega in vzornega partnerja. Dodatne namestitve 
posod za ločeno zbiranje odpadkov po celotnem kompleksu Term Ptuj kažejo 
na veliko ozaveščenost in usmerjenost podjetja k ohranjanju čistega okolja. V 
turizmu je prvi vtis kupca zelo pomemben, česar se Terme Ptuj dobro zavedajo, 
in mu zvesto sledijo.« 
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Ko potrebujete zares dobra okna

Lumar z aktivno hišo med najbolj 
naprednimi v Evropi

Podjetje AJM je letos že drugič med nagrajenci iz-
bora za najbolj zaupanja vredno blagovno znam-
ko, Trusted brand, pri katerem glasujejo bralci 
revije Reader's digest. Slovenija je v raziskavo 
vključena že sedmo leto. Rezultati mednarodne 
ankete so razkrili, da je podjetje AJM, d.o.o., v 
Sloveniji sinonim za zaupanje in kakovost.

Podjetje Lumar IG je odprlo prvo aktivno hišo v 
Sloveniji in namenjena bo poskusnemu bivanju. 
Je plod slovenskega znanja in razvoja ter je ena 
tehnološko najbolj naprednih v Evropi. 

Prave vrednote ključ do 
uspeha

Letošnja raziskava je bila izve-
dena v 12 evropskih državah, 
po vsej Evropi so anketiranci 
imenovali več kot 79.000 bla-
govnih znamk, ki jim zaupajo. 
Podjetje AJM, d.o.o., se je tako 
ponovno znašlo v družbi naj-
bolj zaupanja vrednih blagov-

nih znamk v Evropi, kot so 
Nivea, Nokia, Visa, Canon, HP 
in ostale. Med najbolj zaupanja 
vredne blagovne znamke v Slo-
veniji pa se ob AJM prištevajo še 
Renault, Gorenje, HP, Sonček, 
Mastercard, Cedevita, Fructal, 
Barcaffe in druge.

V družinskem podjetju AJM, 
d.o.o., verjamejo, da so pošte-
nost, trdo delo in zaupanje v 
ljudi zagotovilo za uspeh. To 
dokazujejo številne nagrade, 

priznanja in certifikati, ki je 
jih je podjetje že prejelo, zdaj 
so jim dodali še naslov Tru-
sted brand 2013. AJM je vodilni 
ponudnik PVC-, ALU- in lese-
nega stavbnega pohištva v Slo-
veniji in v tem delu Evrope. Že 
več kot dve desetletji žanjejo 
uspehe in dokazujejo, da je 
mogoče biti s pravimi vredno-
tami kljub krizi uspešen in tako 
pomenijo pomemben steber 
pri krepitvi slovenskega gospo-
darstva. 

Vizija prihodnosti

Aktivna hiša Lumar je odgo-
vor na energetske, okoljske in 
bivalne izzive prihodnosti. Z 
izjemnim toplotnim ovojem iz 
naravne izolacije, ki jo je možno 
reciklirati, z vgrajenimi stekli, 

ki dajo približno 2.000 kWh 
sončne energije letno, s popol-
nim izkoriščanjem obnovlji-
vih virov, z aktivnim prezrače-
vanjem z avtomatskim odpira-
njem oken in s približno 4.000 
kg zmanjšanja vsebnosti izpu-
stov CO2.   

Ogljični odtis je v primerjavi z 
zidano gradnjo 15 do 20 % nižji, 

zaradi uporabe naravnih mate-
rialov hiša predstavlja Lumar-
jevo vizijo montažne gradnje v 
prihodnje. Z vgrajenimi 64 toč-
kami za monitoring bo omogo-
čala realno spremljanje dogaja-
nja v hiši in konstrukciji (zrak, 
temperatura, vlaga, CO2). Ugo-
tovitve bodo v podjetju upora-
bili za razvoj novih sistemov in 
energetsko varčnih rešitev.

info@stajerskagz.si

info@stajerskagz.si

Hišo so zasnovali v biroju Košorokgartner arhitekti.
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Mlada podjetnica leta 2013 je 
Kristina Kočet

blagovna znamka TAM se vrača

Zavod mladi podjetnik, ki organizira izbor Mladi 
podjetnik/podjetnica leta, je letos prejel preko 
60 prijav. Komisijo, ki jo vodi Aleš Lisac, je pre-
pričala Kristina Kočet iz podjetja Tiko Pro, d.o.o., 
predvsem z izrednim smislom za organizacijo ter 
jasno in začrtano vizijo, tako na poslovnem kot 
tudi na osebnem področju.

V Mariboru se je odprlo podjetje TAM-DuraBus, ki je s kitajsko-nizozem-
sko-avstrijskim kapitalom zraslo na pogorišču nekdanje Tovarne vozil 
Maribor in že proizvaja različne vrste avtobusov. 

Pomoč podjetjem
Podjetje je ustanovila leta 2010 
in od takrat vseskozi dosega 
odlično rast pri poslovanju. Pri 
29 letih ji je uspelo vzpostaviti 
podjetje, ki ne potrebuje aktiv-
nega vodenja z njene strani. 
Osnovna dejavnost podjetja 
Tiko Pro, d.o.o., je pomoč pod-
jetjem pri pridobivanju nepo-
vratnih sredstev. »Za poslov-
nega partnerja poiščemo razpis, 

pripravimo razpisno dokumen-
tacijo, po pozitivnem sklepu 
vodimo projekt, pripravimo vsa 
poročila in še 5 let po zaključku 
projekta skrbimo za uspešen 
zaključek projekta,« je Kristina 
zapisala v prijavi na izbor. Pod-
jetje pomaga tudi tujim pod-
jetjem pri vstopu na sloven-
ski trg, tako pri ustanovitvi kot 
pri iskanju poslovnih partner-
jev. Glavni razlog, ki je prepri-
čal komisijo, da se je odločila za 
Kristino, je odlična organizira-
nost ter vodenje podjetja.

Delo dobili bivši delavci 
TVM
Delo v podjetju TAM-DuraBus 
je dobilo 65 ljudi, od tega 40 v 
proizvodnji. Večinoma gre za 
bivše delavce TVM, vrnila se je 
tudi ekipa inženirjev. V prvem 
letu načrtujejo proizvodnjo 50 
do 60 avtobusov, dolgoročno pa 
do 300 avtobusov in 100 tovor-
njakov letno, je povedal Holger 

Postl, direktor podjetja.   
Nadaljevali bodo s proizvodnjo 
nekaterih avtobusov, ki so jih 
proizvajali že v TVM, in sicer 
letaliških in turističnih avtobu-
sov, lotili se bodo tudi proizvo-
dnje mestnih avtobusov na ele-
ktrični pogon, šasij in tovornja-
kov.

Načrti so dolgoročni
Nizozemsko-kitajska naveza 
ima v Mariboru velike načrte, 
pri čemer je njen cilj, da se 

družba TAM-DuraBus v svetu 
prepozna kot zahodnoevrop-
ski proizvajalec. »Delovno oko-
lje je v Sloveniji zelo dobro. 
Delavci so dobro izobraženi 
in izkušeni ter govorijo tuje 
jezike,« je povedal direktor 
Postl. Najprej bi radi delali v 
Sloveniji in v okoliških drža-
vah, potem pa bi se širili. V 
prihodnosti bi radi kupili pro-
izvodno halo. Stavbo TVM 
in osnova sredstva imajo v 
najemu do decembra letos, za 
halo pa predkupno pravico. 

info@stajerskagz.si

info@stajerskagz.si

»Poudarek v izboru mladi 
podjetnik leta dajemo 
na podjetnika, ne toliko 
na samo idejo oziroma 
podjetje. Kristini je uspelo 
uspešno postaviti sistem, 
v katerem podjetje vodijo 
ter razvijajo zaposleni, kar 
bi moral biti cilj vsakega 
podjetnika«, je dejal Aleš 
Lisac, predsednik komisije.

Kristina Kočet iz podjetja  
Tiko Pro, d.o.o.
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Do zdravja z medicinskimi plini 
in medicinsko opremo
V medicini imajo plini, kot so kisik, dušikov oksidul, ogljikov dioksid, zelo 
pomembno vlogo. Družba Messer Slovenija nudi širok spekter plinov in plin-
skih mešanic za ambulantno in klinično uporabo kot tudi za domačo oskr-
bo. Visoko strokovnost dopolnjuje še medicinska oskrba s tehničnimi pripo-
močki, kot so armature in jeklenke, ter z medicinsko-tehnični pripomočki. 

Medicinski plini
Medicinski plini so plini brez-
hibne kakovosti, usklajeni s stan-
dardi GMP (dobra proizvodna 
praksa) in zakonodajo o zdravi-
lih. 

Medicinski kisik
Uporablja se predvsem za tera-
pijo pri motnjah dihanja ter sku-
paj s smejalnim plinom še za ane-
stezijo.

Didušikov oksid
(Dušikov oksidul)
Ima zelo pomembno vlogo pri 
analgeziji ter pri dovajanju ane-
stezije in kombinirane narkoze.

Medicinski zrak
Je zelo pomemben pri nekonta-
miniranem dihanju in inhalacij-
ski anesteziji.

Medicinski ogljikov dioksid
Uporablja se pri manjših kirur-
ških posegih ter v medicinskih 
bazenih.

Medicinski dušik – tekoči
Uporablja se v krioterapiji in kri-
okirurgiji. Idealen je za skladišče-
nje bioloških materialov, kot so 
aortne zaklopke, krvni proizvodi 
in kostni mozeg.

Medicinsko-tehnični pri-
pomočki
Medicinsko-tehnični pripomočki 
so sredstva, potrebna za zdravlje-
nje ali medicinsko rehabilitacijo.

V družbi Messer Slovenija so pri-
dobili naslednji ustrezni dovolje-
nji:

• Potrdilo o vpisu v register 
dobaviteljev medicinskih pri-
pomočkov v specializirani pro-
dajalni Messermed   

• Pogodbo z ZZZS kot dobavi-
telj – izposojevalec medicinsko-
-tehničnih pripomočkov. 

Pri oteženem dihanju 
je zdravljenje s kisikom 
nujno potrebno.

Dihanje je osnovna člove-
kova potreba, brez katere pre-
živetje ni mogoče. Dihamo 
nezavedno, vendar le, če z 
dihali nimamo težav. Čeprav 
pljuča opravljajo življenjsko 
pomembno funkcijo, se jih 
običajno zavemo šele takrat, 
ko nas na to opomni ovi-
rano dihanje. Pljuča in diha-
nje so lahko prizadeti zaradi 
različnih dejavnikov in bole-
zni, med najpogostejše vzroke  
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Do zdravja z medicinskimi plini Messer 
in medicinsko opremo

V medicini imajo plini, kot so kisik, dušikov oksidul, ogljikov dioksid, zelo pomembno 
vlogo. Družba Messer Slovenija nudi širok spekter plinov in plinskih mešanic za am-
bulantno in klinično uporabo, kot tudi za domačo oskrbo. Visoko strokovnost dopol-
njujejo še medicinska oskrba s tehničnimi pripomočki, kot so armature in jeklenke, 
ter medicinsko-tehnični pripomočki.

MEDICINSKI PLINI

Medicinski plini so plini brezhibne 
kakovosti, usklajeni s standardi 
GMP (dobra proizvodna praksa) 
in zakonodajo o zdravilih.

Medicinski kisik
Uporablja se predvsem za terapijo 
pri motnjah dihanja ter skupaj s 
smejalnim plinom še za anestezijo.
Didušikov oksid 
(Dušikov oksidul)
Ima zelo pomembno vlogo pri 
analgeziji ter pri dovajanju aneste-
zije in kombinirane narkoze.
Medicinski zrak
Je zelo pomemben pri nekonta-
miniranem dihanju in inhalacijski 
anesteziji.
Medicinski ogljikov dioksid
Uporablja se pri manjših kirurških 
posegih ter v medicinskih bazenih.
Medicinski dušik – tekoči
Uporablja se v krioterapiji in krio-
kirurgiji. Idealen je za skladiščenje 
bioloških materialov, kot so aortne 
zaklopke, krvni proizvodi in kostni 
mozeg.

MEDICINSKO-TEHNIČNI 
PRIPOMOČKI

Medicinsko-tehnični pripomočki 
so sredstva, potrebna za zdravlje-
nje ali medicinsko rehabilitacijo.
V družbi Messer Slovenija so pri-
dobili naslednji ustrezni dovoljenji:
• Potrdilo o vpisu v register 

dobaviteljev medicinskih 
pripomočkov v specializirani 
prodajalni Messermed in

• Pogodbo z ZZZS kot dobavitelj 
– izposojevalec medicinsko-
tehničnih pripomočkov.

Pri oteženem dihanju je  
zdravljenje s kisikom nujno 
potrebno.
Dihanje je osnovna človekova 
potreba, brez katere preživetje 
ni mogoče. Dihamo nezavedno, 
vendar le, če z dihali nimamo 
težav. Čeprav pljuča opravljajo 
življenjsko pomembno funkcijo, se 
jih običajno zavemo šele takrat, ko 
nas na to opomni ovirano dihanje. 
Pljuča in dihanje so lahko prizadeti 
zaradi različnih dejavnikov in bo-
lezni, med najpogostejše vzroke 
za zaporo dihalnih poti pa spadata 
astma in kronična obstruktivna 
pljučna bolezen (KOPB). Pri obeh 
gre za  zožitev dihalnih poti. 
Za KOPB zbolijo približno trije 
odstotki populacije, kar pomeni 
približno 50 tisoč Slovencev. 
Med njimi je 15 tisoč bolnikov, 

pri katerih je delovanje pljuč že 
močno okvarjeno. Hudo motnjo 
dihanja, pri kateri v bolnikovi krvi 
že primanjkuje kisika, ima pribli-
žno 1400 bolnikov, približno 800 
bolnikov pa potrebuje trajno 
zdravljenje s kisikom. 

Poznamo 3 načine zdravljenja  
s kisikom.
Uporabimo lahko:
• jeklenko s stisnjenim kisikom
• koncentrator kisika ali
• sistem za dovajanje tekočega 

kisika

[
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za zaporo dihalnih poti pa spa-
data astma in kronična obstruk-
tivna pljučna bolezen (KOPB). 
Pri obeh gre za zožitev dihalnih 
poti. Za KOPB zbolijo približno 
trije odstotki populacije, kar 
pomeni približno 50 tisoč Slo-
vencev. Med njimi je 15 tisoč 
bolnikov, pri katerih je delo-
vanje pljuč že močno okvar-
jeno. Hudo motnjo dihanja, 
pri kateri v bolnikovi krvi že pri-
manjkuje kisika, ima približno 
1400 bolnikov, približno 800 
bolnikov pa potrebuje trajno 
zdravljenje s kisikom.

Plinske jeklenke z medi-
cinskim kisikom – Oxy-
stem

Oxystem je inovativni sistem 
za medicinski kisik. Z njim je 
mobilna preskrba z medicin-
skim kisikom v vsakdanjem 
življenju enostavna in zanesljiva.

Koncentrator kisika »New 
Life Elite«

Zrak, ki ga dihamo, vsebuje 
približno 21 % kisika, 78 % 
dušika in 1 % drugih plinov. 
Pri napravi »New Life Elite« 
sobni zrak prehaja skozi rege-
nerativen adsorbcijski mate-
rial, ki se imenuje moleku-
larno sito. Ta material ločuje 
kisik od dušika in drugih pli-
nov. To omogoča stalen dovod 
zelo čistega koncentriranega 
dodatnega kisika bolniku.

Mobilni koncentrator 
kisika »Freestyle«

»Freestyle« je prenosni kon-
centrator kisika, ki po potrebi 
proizvaja lasten kisik, kamor 
koli se bolnik odpravi. In ker 
prenosnega koncentratorja  
kisika ni potrebno vedno  
znova polniti in niso potrebne
nove dobave kisika, ni bolnik 
nikoli omejen pri izbiri, kam 
lahko gre ali kako daleč se 
lahko odpravi.

Oskrbo telesa s 
kisikom si lahko izmerimo s 
posebnimi napravami, ki se 
imenujejo pulzni oksimetri, 
ki izmerijo zasičenost s 
kisikom preko kože. 

Na voljo so različni tipi:
• naprstni,
• zapestni,
• ročni in
• namizni.

Messer Slovenija,  
vodilna družba na področju 
tehničnih in specialnih 
plinov v Sloveniji, je 
dejavnosti izdelave in 
prometa z medicinskimi 
plini uredila v skladu z 
zahtevami zakonodaje ter 
pridobila tudi
ustrezna dovoljenja za 
promet in izdelavo. Tako 
je poskrbljeno za varno 
oskrbo bolnikov tako s plini
kot z medicinskimi 
pripomočki.

Poznamo 3 načine 
zdravljenja s kisikom: 

• jeklenko s stisnjenim 
kisikom

• koncentrator kisika ali
• sistem za dovajanje 

tekočega kisika
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Stroje je začel izumljati, ker jih je 
potreboval
Častni gost letošnje podelitve nagrad za najboljši inovacijo Podravja je 
bil Jože Bider, priznani inovator na področju kmetijske mehanizacije in 
uporabe lesne biomase.

Družinsko podjetje

Jože Bider je izumitelj kmetij-
skih strojev, od njegovega prvega 
izuma je minilo že 40 let. Izde-
lal je prvi mešalnik gnojevke na 
traktorski pogon, ki ga proda-
jajo še danes. Stroje je najprej 
začel izdelovati zase, saj so se ob 
kmetovanju pojavljali problemi, 
ki jih je reševal kar sam. Sproti 
so se pojavljali novi problemi in 
rojevale nove ideje. To so seveda 

videli sosedje in tako je začel svoj 
izume prodajati. Zdaj njegova 
sinova skrbita za serijsko proizvo-
dnjo. Večino inovacij proizvajajo 
v podjetju Bider, nekatere stroje 
pa so po licenci izdelovali tudi 
drugi obrtniki. V zadnjem času 
se najbolj posvečajo gorilnikom 
lesnih sekancev in sekalnikom.

Najbolj godi pohvala 
kmeta

Jože Bider je prejel že preko 30 
pomembnih priznanj in medalj 

na domačih in mednarodnih 
inovacijskih sejmih. Ima pet 
podeljenih patentov, sicer pa se 
lahko pohvali z več kot 50 ino-
vacijami in izboljšavami, zla-
sti s področja kmetijske meha-
nizacije in uporabe lesene bio-
mase. Priznanje, na katerega je 
najbolj ponosen, pa je Sejalec 
– znak kakovosti, ki ga je prejel 
leta 1992 na Kmetijskem sejmu v 
Gornji Radgoni. Toda še več od 
tega mu pomenijo druge vrste 
priznanja – ko pride do njega 
kmet in ga pohvali, da je njegov 
stroj res dober.

Jože Bider je izumil prvi mešalnik gnojevke na traktorski pogon.

info@stajerskagz.si

DOGODKI ŠGZ
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Podravski inovatorji na podelitvi priznanj. 

izbor inovacij leta 2012: največ 
točk za okno AjM zERO SASH
Štajerska gospodarska zbornica je podravskim inovatorjem na izboru za 
najboljšo inovacijo Podravja letos podelila 23 priznanj, 2 zlati, 8 srebrnih, 
4 bronasta priznanja in 9 diplom.

zlati inovaciji v nacionalni 
izbor
V izbor za najboljšo inovacijo 
Podravja za leto 2012 je bilo 
prijavljenih 23 inovacij, pri 
katerih je sodelovalo več kot 
70 inovatorjev. Zlati nagrajenci 
dobijo vstopnico za nacionalni 
natečaj, ki ga organizira Gospo-
darska zbornica Slovenije. Vse 
prijavljene inovacije so šle pod 
drobnogled strokovne komi-
sije, ki jo sestavljajo: predse-
dnik dr. Boštjan Harl in člani 

mag. Jure Verhovnik, mag. 
Stanislav Golc, dr. Dušan Kli-
nar, Bruno Rumež, dr. Marjan 
Leber in mag. Tadej Krošlin. 
Zlati priznanji sta prejeli pod-
jetji AJM okna-vrata-senčila, 
d.o.o., za inovacijo Novo ener-
getsko učinkovito okno AJM 
ZERO SASH in Ledinek Engi-
neering, d.o.o., za Avtomatsko 
stiskalnico za križno lepljenje 
masivnih lamelnih elementov.

iskanje novih potencialov 

TV Štajerski gospodarski zbor-
nici želijo z vsakoletnim izbo-

rom za najboljšo inovacijo 
Podravja, ki je sofinanciran s 
strani projekta FORT, spodbu-
diti kulturo inoviranja tako na 
regionalni kot nacionalni ravni. 
Inovatorji, ki se s svojimi inova-
cijami uvrstijo v izbor, dobijo na 
ta način priložnost, da se pred-
stavijo s svojimi idejami in ino-
vacijam, postanejo prepoznavni  
in se povezujejo v krogu podje-
tnikov regije in širše. Posledično 
si lažje utrejo pot za nadaljnji 
razvoj svojih idej in trženje ino-
vacij. Na ta način se spodbuja 
iskanje inovativnih potencialov 
regiji, ki so nujno potrebni za 
razvoj in krepitev gospodarstva.

info@stajerskagz.si
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ZLATA PRIZNANJA 
1. Predlagatelj: AJM okna-vrata-sen-
čila, d.o.o.
Inovatorji: Danijel Keuc, Aleksander 
Vukovič
Inovacija: NOVO ENERGETSKO 
UČINKOVITO OKNO AJM ZERO 
SASH

Razvili so revolucionarno novo okno, 
katerega krilo je skoraj v celoti izde-
lano iz stekla. Kljuka je nameščena 
skozi steklo, zato ravna in v celoti ste-
klena površina deluje zelo prestižno 
in sodobno. Z izjemno inovativno in 
revolucionarno obliko okno odpira 
nove dimenzije v oblikovanju stavb-
nega pohištva in arhitekture.
 
2. Predlagatelj: Ledinek Engineering, 
d.o.o.
Inovator: Gregor Ledinek
Inovacija: AVTOMATSKA STISKAL-
NICA ZA KRIŽNO LEPLJENJE 
MASIVNIH LAMELNIH ELEMEN-
TOV

Razvili so avtomatsko stiskalnico za 
avtomatizirano proizvodnjo masiv-
nih lesenih križno lepljenih stenskih 
in stropnih elementov. Stiskalnica 
deluje na osnovi hibridnega priti-
ska in omogoča industrijsko izdelavo 
celotnih sten in stropov v proizvo-
dnih prostorih proizvajalca ter eno-
stavno, hitro in učinkovito montažno 
gradnjo na mestu postavitve objekta.  

SREBRNA PRIZNANJA
1. Predlagatelj: Alcad, d.o.o., Genis, 
d.o.o., ZZI, d.o.o.
Inovatorji:  Branko Hmelak, Stane 
Štefančič, Igor Zorko 
Inovacija: ZAKONSKO SKLADNO 
E-POSLOVANJE V OBLAKU

Podjetje Alcad, d.o.o, je  ponudilo 
inovativno storitev za e-poslovanje v 
podjetjih in javnih ustanovah. E-poslo-
vanje v Alcloudu združuje najboljše 
prakse poslovanja, celovito zakonsko 
podporo ter storitve za zajem, proce-
sioniranje, shranjevanje ter izmenjavo 
elektronske dokumentacije. 

2. Predlagatelj: Ortotip, d.o.o., PE 
Maribor 
Razvoj: RC SIMIT

Inovatorji: Ortotip tim
Inovacija: CICIPRINTER, didaktični 
pripomoček za spodbujanje tehnične 
kulture in spoznavanje novih tehno-
logij

Izdelali so prvi SLOVENSKI 
3D-tiskalnik, s katerim spoznavamo 
nove tehnološke izzive, si širimo 
tehnična znanja ter ročne spretno-
sti. Ciciprinter je narejen tako, da 
so vsi povezovalni elementi izdelani 
z dodajalnimi tehnologijami in tako 
lahko govorimo o 3D-tiskalniku, ki 
lahko izdela »sam sebe«. Bistvena 
razlika med Ciciprinterjem in 
podobnimi izdelki v svetu je ta, da 
ima svojo »zgodbo«, sporočilno vre-
dnost; treba ga je najprej sestaviti, 
sprogramirati, ob tem da je velik 
del sestavnih elementov 3D-tiskal-
nika narejen s 3D-tiskom. 

3. Predlagatelj: Dukin, razvoj ekolo-
ške opreme, d.o.o.
Inovatorji: Miha Horvat, Matej Rajh
Inovacija: UNIVERZALNI KOMPAK-
TOR ZA ODPADNO EMBALAŽO

Univerzalni kompaktor podjetja 
Dukin je patentirana rešitev, ki omo-
goča horizontalno stiskanje emba-
laže, kar je pogoj za vrhunski dizajn 
in enostavno vključitev v bivalno ali 
delovno okolje. Uporaba kompak-
torja zmanjšuje število iznosov smeti 
iz stanovanja ali drugega objekta, zni-
žuje račun za odvoz smeti kakor tudi 
povečuje stopnjo ločevanja odpad-
kov, saj je rokovanje z odpadno 
embalažo veliko enostavnejše. 

4. Predlagatelj: Impol Raziskave in 
razvoj, d.o.o.
Inovatorji: Varužan Kevorkijan, Bori-
slav Hoster, Teja Teja, Irena Lesjak, 
Lucija Skledar, Marko Degiampie-
tro, Uroš Kovačec, Barbara Hriber-
nik Pigac
Inovacija: POSTOPEK NAČRTO-
VANJA SESTAVE RECIKLIRANJU 
PRIJAZNIH GNETNIH ALUMI-
NIJEVIH ZLITIN ZA ZAHTEVNE 
INŽENIRSKE APLIKACIJE

V predlagani inovaciji so povečali 
sposobnost recikliranja gnetnih alu-
minijevih zlitin, izraženo kot možnost 
nadomeščanja čim večjega deleža pri-
marnega aluminija z nizkocenovnimi 
vrstami scrapa na način, ki je indu-

strijsko in tržno med najbolj zanimi-
vimi. Predlagani tehnološki postopek 
je zasnovan na razširjanju intervalov 
koncentracij legirnih elementov do 
mej, znotraj katerih ključne s strani 
kupca vnaprej izbrane lastnosti zli-
tine ohranjajo predpisane vrednosti. 

5. Predlagatelj: Talum ulitki, d.o.o.
Inovatorji: mag. Dejan Lorber, Aleš 
Slana, Sonja Fakin, Leon Hrovat, 
Tomaž Zemljarič, Helga Lenart
Inovacija: INOVATIVNA TEH-
NOLOGIJA LITJA ZA VISOKE 
MEHANSKE LASTNOSTI ALUMI-
NIJEVIH ZLITIN

Ideja temelji na nosilnosti alumini-
jastih ulitkov in se odraža v največji 
dovoljeni napetosti v določenem 
prerezu. Z izboljšanimi mehan-
skimi lastnostmi so lahko dovo-
ljene napetosti višje, kar pomeni, 
da sta lahko prerez oziroma masa 
materiala manjša.

6. Predlagatelj: Energetska agencija 
za Podravje, Zavod za trajnostno 
rabo energije, Fakulteta za naravo-
slovje in matematiko pri UM
Inovatorji: dr. Vlasta Krmelj, Marko 
Rojs, Katja Mihelič (Energap), prof. 
dr. Drago Bokal in Aleksander 
Kelenc (FNM UM)
Inovacija: MODEL »PREDNOST 
NAJVEČJEMU RELATIVNEMU 
PRIHRANKU« ZA OPTIMIRANJE 
INVESTICIJ V ENERGETSKO PRE-
NOVO STAVB

Energetska agencija za Podravje 
Energap je skupaj s Fakulteto za 
naravoslovje in matematiko Uni-
verze v Mariboru razvila model 
»Prednost največjemu relativnemu 
prihranku« za optimiranje inve-
sticij v energetsko prenovo stavb. 
Model pripravi optimalen vrstni 
red investicij v stavbe glede na 
podatke in omejitve. V primerjavi 
z naključnim  izvajanjem investi-
cij hitreje dosega prihranke, kar 
pomeni, da so posledično tudi sku-
pni prihranki višji.

7. Predlagatelj: Primat tovarna kovin-
ske opreme, d.d.
Inovatorji: Damjan Ribič, Slavko Mli-
narič
Inovacija: BLAGAJNA Z DVOJNIMI 
TEČAJNIKI
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Inovacija rešuje problem dvojnega 
odpiranja vrat varnostnih vsebnikov, 
in sicer poljubno v obe smeri. Gra-
dnja vsebnika je koncipirana tako, 
da sta ohišje vsebnika in ohišje vrat 
oblikovana v vertikalni in horizon-
talni smeri simetrično, tako da je 
možno odpiranje v obe smeri. Zato 
je izdelan tudi nov zaklepni mehani-
zem s simetrično vgrajenimi zapahi. 
Nov koncept gradnje omogoča 
zmanjšanje števila modelov varno-
stnih vsebnikov, večjo fleksibilnost 
pri izdelavi in krajši rok dobav.

8. Predlagatelj: Primat tovarna kovin-
ske opreme, d.d.
inovatorji: Damjan Ribič, Slavko Mli-
narič
Inovacija: BANKOMATNA BLA-
GAJNA Z DVOJNO UPORABNO-
STJO FL/RL

Inovacija rešuje problem izdelave 
univerzalne bankomatne blagajne, s 
katero bistveno zmanjšujemo število 
različnih izvedenk bankomatnih bla-
gajn. Vnaprej vgrajene sistemske odpr-
tine omogočajo kupcu, da poljubno 
kombinira svojo izvedbo (enkrat pol-
njenje s sprednje strani bankomatne 
blagajne – FL, drugič pa je možno pol-
njenje z zadnje strani – RL). To prak-
tično pomeni, da kupec naroča samo 
eno izvedbo bankomatne blagajne, do 
sedaj pa je moral vedno naročati po 
dve različni blagajni.

BRONASTA PRIZNANJA
1. Predlagatelj: Talum, d.d., Kidri-
čevo
Inovatorji: Franc Vajda, Sonja Fakin, 
Dejan Horvat, Dejan Lorber, Marko 
Čulibrk, Tomi Lendero
Inovacija: OPTIMAL – OPTIMIRA-
NJE PROIZVODNJE IN RAZVOJA 
ULITKOV Z UPORABO INOVA-
TIVNE INFORMACIJSKE POD-
PORE  
»Optim AL«

Proizvodni informacijski sistem  Optim 
Al  omogoča spremljanje in optimira-
nje vseh proizvodnih parametrov, ki so 
potrebni za učinkovito upravljanje in 
vodenje proizvodnje. Sistem je možno 
uporabiti v različnih proizvodnih oko-
ljih in ga prilagoditi različnim tipom 
proizvodnje, od procesne, kosovne do 
naročniške. Sistem je zgrajen na naj-

novejši tehnologiji za .net okolje in se  
lahko povezuje z vsemi pomembnej-
šimi bazami podatkov .

2. Predlagatelj in inovator: Marko 
Mavrič 
Inovacija: NOV TIP DRŽALA ZA 
»SMART« TELEFONE ZA KOLO

Namensko držalo na krmilu kolesa 
lahko tako rekoč v vseh razmerah nosi 
katerikoli tip pametnega telefona, 
torej je dokaj univerzalno in tudi 
dovolj robustno, do te mere, da mu 
lahko zaupamo pri vožnji po najzah-
tevnejših terenih, in omogoča hiter 
dostop do vseh funkcij, povezanih s 
telefonom. Vitalne dele telefona je 
mogoče zaščititi s posebno folijo, ki je 
zvita v valjčku. Skoznjo je mogoče tudi 
»touchscreen« upravljanje. 

3. Predlagatelj: Elektro Kumer, 
d.o.o.
Inovatorji: Peter Kumer, Bojan 
Horvat, Simon Studenčnik, Marko 
Krajnc, Iztok Gornjak, Štefan Žvab
Inovacija: SOLARNA SVETILKA

Solarna svetilka je prava rešitev za 
odročne lokacije, kjer priklop na 
lokalno električno omrežje ni mogoč. 
Svetilka je slovenski proizvod in je 
antikorozijsko odporna na vremen-
ske vplive. Ima enako svetilnost kot 
konvencionalna javna razsvetljava, ki 
jo napaja električno omrežje, a z njo 
nimate nobenih stroškov, saj se polni 
z brezplačno sončno svetlobo.   

4. Predlagatelj in inovator:  
Jernej Drozg
Inovacija: UNIVERZALNI KLJUČ 

Univerzalni ključ »Drozg« je večna-
menski gasilski intervencijski ključ, 
ki v majhnem, enostavnem in priroč-
nem orodju z 9 elementi, vključno 
z edinstveno obliko večradiusnega 
oprijema z zobom, združuje 16 funk-
cionalnosti. Je enostavno in multi-
funkcijsko orodje, ki združuje več 
najpogosteje uporabljenih orodij za 
gasilske intervencije, in je prvi sloven-
ski gasilski patent.

DiPLOME
Predlagatelj: Kovinarstvo Bučar, 
Drago Bučar, s.p., in Tehniški šolski 
center Maribor

Inovatorji: Primož Bučar, Dino Flor-
jančič, Venčeslav Mlakar, Viljem 
Vesenjak
Inovacija: NEVIDEN NOSILEC 
CEVI in NEVIDEN CEVNI NOSI-
LEC

Predlagatelj in inovator: Vili Jerenec
Inovacija: ROBOLINE – FITNES

Predlagatelj:  Swatycomet, umetni 
brusi in nekovine, d.o.o.
Inovatorji: Fric Venko, Miran Žgank, 
Jože Juhart
Inovacija: PIS SWATYCOMET

Predlagatelj:  CIMOS TAM AI, d.o.o.
Inovatorji: Boštjan Kovše, Miran 
Ostroško, Blaž Obreht
Inovacija: ZNIŽANJE PORABE 
PESKA NA MASKAH ZA IZDELAVO 
CENTRALNEGA OHIŠJA BORG 
WARNER IN AUDI

Predlagatelj: Expo deko, d.o.o.
Inovatorji: Expo deko, d.o.o., in 
Damir Kovačevič
Inovacija: NADSTREŠEK/CAR-
PORT ZA AVTO Z 3D-MEMBRANO

Predlagatelj: Enjo, trgovinska dejav-
nost, Alenka Kügerl, s.p.
Inovatorji: Alenka Kügerl, Iris 
Magajna
Inovacija: VARNO BIVANJE = 
ODLOČITEV

Predlagatelj: Dušan Caf in ekipa
Inovatorji: Dušan Caf, Matija Vršič, 
Tomaž Čerin, Vesna Srnko, Janez 
Potrč in Gregor Širovnik
Inovacija: OX10 BATERIJSKE/AKU-
MULATORSKE ELEKTRODE

Predlagatelj: Doba fakulteta Maribor
Inovatorji: Mateja Geder, Irena Amič 
Ravnik, Bogdan Škof, Helena Vogri-
nec, Dina Potočnik
Inovacija: AVTOMATIZIRANO IN 
TRANSPARENTNO ZBIRANJE 
PREDLOGOV IZBOLJŠAV ŠTU-
DENTOV, MENTORJEV IN PRO-
FESORJEV

Predlagatelj in inovator: Rihard 
Kovačič, samostojni inovator
Inovacija: MODUL »OSNOVE« ZA 
PROJEKTIRANJE 2D- IN 3D-TEH-
NIŠKIH RISB V PROGRAMSKEM 
OKOLJU BRICSCAD
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Tehnovator 2013 je Klemen Čufar
TehnoCenter Univerze v Mariboru in Štajerska gospodarska zbornica 
sta za najboljšo inovacijo na področju trajnostnih tehnologij za leto 
2013 razglasila zmagovalca Klemna Čufarja iz podjetja LOTRIČ Mero-
slovje, d.o.o., z inovacijo QTREE, ki je prejel inovacijski vavčer v vre-
dnosti 5.000 evrov in priložnost za vzpostavitev koristnih povezav s po-
slovnimi partnerji v tujini.

Dobra bera inovacij 
Na izboru najboljših inovacij s 
področja trajnostnih tehnolo-
gij so samostojni inovatorji, pod-
jetniki in raziskovalci predsta-
vili svoje inovativne tehnologije, 
izdelke in izsledke raziskav pred-
stavnikom vodilnih raziskoval-
nih inštitucij, potencialnim inve-
stitorjem ter ključnim nosilcem 
iz gospodarstva in akademskega 
okolja. »Letos je bilo na natečaj 
prijavljenih 17 inovacij. Naj ino-
vator za leto 2013 je prejel med-
narodni inovacijski vavčer v višini 
5.000 evrov, ki jih podeljujemo 
v okviru evropskega projekta 
FORT, nosilcu laskavega naziva 
pa omogočamo tudi navezova-
nje stikov z inovativnimi okolji v 
partnerskih državah,« je povedal 
doktor Anton Habjanič, direktor 
TehnoCentra UM. 

Pod drobnogledom 
komisije
V izboru so lahko sodelovala 
mala in srednje velika podje-
tja, podjetniki posamezniki, 
raziskovalci ter drugi posame-
zniki in skupine, ki (še) nimajo 
ustanovljenega podjetja. Pri-
spele prijave je ocenila petčlan-
ska strokovna komisija, ki so 
jo sestavljali predstavniki stro-
kovne javnosti s področja traj-
nostnih tehnologij, podpor- 

nega okolja za podjetništvo in 
inovacije, predstavniki poten-
cialnih investitorjev, strokovne 
javnosti s področja prenosa teh-
nologij ter mednarodni pred-
stavnik evropskega projekta 
FORT. 

gonilo razvoja
Inovatorjem, ki pomemben 
delež svoje raziskovalne ali 
podjetniške dejavnosti name-
njajo razvoju in iskanju novih  

in učinkovitih rešitev, so orga-
nizatorji omogočili srečanje 
z gospodarstveniki, potenci-
alnimi investitorji in mediji 
– marsikatera ideja bo našla 
svoje mesto v načrtih in potre-
bah realnega družbenega oko-
lja. Prav število letošnjih pri-
jav tehnovacij kaže, da znanja 
in inovativnosti v našem okolju 
ne manjka, zato so lahko tovr-
stna srečanja  pomembna pod-
pora inovatorjem, s tem pa tudi 
gonilo nadaljnjega razvoja.

info@stajerskagz.si

Zmagovalec izbora Klemen Čufar s 5.000 EUR vrednim inovacijskim vavčerjem.
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Podjetno v svet podjetništva  
Operacija »Podjetno v svet podjetništva 2013«, ki mladim, brezposel-
nim in izobraženim osebam pomaga oblikovati lastne podjetniške ka-
riere, je polno zaživela po vsej državi. V letu 2013 bo kar 250 iskalcev 
zaposlitve imelo priložnost uresničiti svoje podjetniške zamisli, saj je 
cilj operacije opogumiti mlade, da vzamejo svoje kariere v lastne roke, 
jim ponuditi znanje in jih usposobiti, da zase ustvarijo nova delovna 
mesta v podjetniških vodah. 

Osnove za razvoj kariere

V Podravju za razvoj podje-
tniškega duha v mladih zno-
traj te operacije skrbi Maribor-
ska razvojna agencija. Je članica 
konzorcija dvanajstih regional-
nih razvojnih agencij, ki v vseh 
regijah po državi izvajajo opera-
cijo »Podjetno v svet podjetni-
štva 2013«, kjer izbranim udele-
žencem ponudijo vse osnovne 
potrebščine za razvoj lastne pod-
jetniške kariere. To so čas za 
razvoj ideje v obliki zaposlitve 
za pet mesecev in opremljena 
pisarna, bodoči podjetniki pa 

imajo tudi priložnost dodobra 
izkoristiti druge komponente 
podjetniškega podpornega oko-
lja, kot so mentorji, strokovnjaki 
in dostop do potrebnih poslov-
nih znanj.

Prve lastovke zapuščajo 
gnezdo

Skupina prvih desetih s kon-
cem junija zaključuje z oblikova-
njem svojih podjetniških zamisli 
»znotraj varnega objema« in se 
podaja na samostojno preživetje 
na trg. Z julijem svoja delovna 
mesta prepuščajo drugi skupini 
nadebudnih mladih, ki se želijo 
preizkusiti v podjetniških vodah.

info@stajerskagz.si

Utrinek s konference operacije PVSP 2013 v Zagorju, gneča ob naši stojnici in obisk Levaniča iz MDDSZ.

Namen operacije je 
spodbujanje podjetništva 
in podjetniške kulture med 
mlajšimi brezposelnimi 
z višjo ali visoko stopnjo 
izobrazbe. Vodilni partner 
in tudi iniciator operacije 
je Regionalni center za 
razvoj iz zagorja. Vrednost 
operacije je slabih 3,9 
milijona evrov, ki jih v višini 
85-odstotkov prispeva 
Evropski socialni sklad, 
razliko pa Ministrstvo za 
delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti. 
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Na prvi razpis, ki je potekal 
decembra lani in januarja 
letos, se je samo v Podravju 
prijavilo 126 posameznikov 
z najrazličnejšimi idejami, 
priložnost pa so dobili: 

Nastja Vedrnik – Domača 
pasja pekarna Hov Hov, 
peka zdravih, naravnih 
priboljškov za pse;  

Tina grmek – NomNom, 
peka unikatnih tort, mini 
kolačkov, pit in presnih tort;

Sonja Tomazini – 
“Kozmetika Sonček”, 
domača izdelava kozmetike 
iz naravnih sestavin;

jernej Španinger – 
“Evana”, družinsko podjetje 
za izdelavo naravne 
kozmetike, aromaterapijo 
in druge poslovne storitve;

boštjan Slana – “ b.S. 
inženiring”, izdelava 
3D-konstrukcij orodij za 
tlačno litje;

Žiga Kristan – “Žigec 
Migec”, mobilno gostinsko 
podjetje;

Nina Kolarič – “Turizem 
Slovenske gorice”– 
povezava turističnih točk 
Osrednjih Slovenskih goric 
in promocija turističnih 
storitev;

Eva Kancler – “Arteva”, 
restavratorstvo, slikarstvo 
in poslikave obrazov; 

Petra Tivadar – “Petko”, 
računalniški tečaji za osebe 
s posebnimi potrebami in 
starostnike; 

Maja Škontra – socialno 
podjetje/zadruga 
za medgeneracijsko 
povezovanje in pomoč 
mladim družinam v 
povezavi z Lutkovnim 
gledališčem Maribor. 

Predstavili so razpise
V aprilu je v Štajerski gospodarski zbornici potekala predstavitev aktu-
alnih razpisov, ki so jo v sodelovanju z Banko Celje na povabilo ŠGZ 
izvedli z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS ter Slo-
venskim podjetniškim skladom.

Udeleženci so se seznanili z aktu-
alnimi in načrtovanimi razpisi 
ter ukrepi za podporo podje-
tjem. Predstavili so jih predstav-
niki Direktorata za podjetništvo, 
konkurenčnost in tehnologijo 

(mag. Sabina Koleša), Direkto-
rata za turizem in internaciona-
lizacijo (mag. Marjan Hribar) in 
Direktorata za regionalni razvoj 
in evropsko teritorialno sodelo-
vanje (Marko Drofenik). Nabor 
spodbud Slovenskega podjetni-
škega sklada pa je predstavila 
mag. Maja Tomanič Vidovič. Na 

dogodku je svoje storitve in pro-
dukte predstavila tudi SID banka 
(financiranje tehnološko-razvoj-
nih projektov podjetij, programi 
financiranja podjetij iz virov SID 
banke prek poslovnih bank, zava-
rovanje izvoznih kreditov in izho-
dnih investicij, zavarovanje krat-
koročnih terjatev).

info@stajerskagz.si
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Poslovne priložnosti v energiji 
prihodnosti
OVEN Elektro Maribor je v začetku junija v Grand Hotelu Primus 
na Ptuju organiziral III. poslovno konferenco z naslovom »MODRA 
ENERGIJA PRIHODNOSTI« 

Na konferenci so obrav-
navali naslednje teme:
1. Električna mobilnost (naravi 

prijazni električni skuterji, 
električna kolesa in elek-
trična vozila za gibalno ovi-
rane osebe).  

2. Avtoplinski sistemi – prede-
lava bencinskih motorjev v 
avtoplinski sistem in njegovi 
pozitivni učinki na okolje. 

3. Učinkovita raba energije v 
javnem sektorju. Kako doseči 
optimizacijo porabe energije 
v javnih zgradbah. 

4. Kogeneracija – naprave za 
SPTE. Preprostemu poslu-
šalcu so pojasnili, kaj sploh 
kogeneracija je. Gre za hkra-
tno soproizvodnjo električne 
energije in toplotne energije 
ter njeno uporabo, ki se ob 
tem ustvarja.  

5. Solarna kogeneracija – hibri-
dni fotovoltaični sistemi 
(sončne elektrarne), pri 
katerih se nastala toplota kot 
sekundarni produkt upora-
blja za ogrevanje.  

6. Čistilci vode v strojnih insta-
lacijah in zakaj so sploh 
potrebni.

info@stajerskagz.si

Konferenca se je zaključila z okroglo mizo z naslovom: »Ali  je vlaganje v OVE in URE tudi poslovna priložnost?«

Udeleženci konference 
so z velikim zanimanjem 
tudi praktično preizkusili 
električne skuterje, 
električna kolesa ter 
avtomobil z vgrajenim 
avtoplinskim sistemom.
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Vseživljensko učenje: Konkurenčni 
z znanjem
Pojem vseživljenjskega učenja je temeljnega pomena za konkurenčnost 
ekonomije znanja. Nanaša se na vse stopnje izobraževanja in usposa-
bljanja ter zadeva vse faze življenja kot tudi različne oblike vajeništva. 
Cilj vseživljenjskega učenja je zagotoviti državljanom orodje za osebni 
razvoj, socialno vključenost in udeležbo v ekonomiji znanja. Za dose-
ganje teh ciljev obstajajo na ravni Evropske unije različni programi, ki 
so združeni v okvir programa Vseživljenjskega učenja. 

Programi mednarodne 
narave
Za podjetja in zaposlene najza-
nimivejši je program Leonardo 
da Vinci, ki odgovarja na učne 
potrebe posameznikov in deloda-
jalcev ter bogati ponudbo poklic-
nega izobraževanja in usposa-
bljanja, podpira povezovanje 
socialnih partnerjev in razvoj kon-
kurenčnosti z vlaganjem v znanje 

delovne sile in izvedbo evropskih 
politik. Vse aktivnosti podpro-
grama so mednarodne narave. 
Cilj programa je podpirati pri-
dobivanje in uporabo znanja, 
spretnosti in kvalifikacij za opra-
vljanje poklica, povečati število 
in kakovost mednarodnih uspo-
sabljanj in povečati zaposljivost  

posameznikov in njihovo vklju-
čenost na evropski trg dela. Pro-
gram podpira izobraževalne 
organizacije, podjetja pri med-
narodnem sodelovanju, izboljša-
vah kakovosti, uvajanju inovacij 
in povečanje privlačnosti poklic-
nega izobraževanja in usposa-
bljanja. 

info@stajerskagz.si

Program Vseživljenjsko 
učenje je sestavljen 
iz štirih sektorskih 
programov oziroma 
podprogramov, od katerih 
vsak pokriva posebno 
področje izobraževanja 
oziroma usposabljanja:

Comenius za šole
Erasmus za visokošolsko 
izobraževanje 
Leonardo da Vinci  za 
poklicno usposabljanje in 
izobraževanje 
grundtvig za 
izobraževanje odraslih

Decentralizirane akcije 
podprograma Leonardo da Vinci so:

• projekti mobilnosti (podpirajo mednarodno usposabljanje 
dijakov, oseb na trgu dela in izmenjave izkušenj strokovnih 
delavcev v poklicnem izobraževanju)

• projekti partnerstev (povezujejo izobraževalne ustanove 
in/ali podjetja in socialne partnerje v administrativno 
manj zahtevnih projektih, privedejo pa do oprijemljivih in 
uporabnih rezultatov)

• projekti prenosa inovacij (so večstranski projekti, ki 
prispevajo h kakovosti in privlačnosti ponudbe poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, podpirajo prenos 
inovativnih rešitev ter razvoj evropske dimenzije v poklicnem 
izobraževanju in usposabljanju)

• pripravljalni obiski (so namenjeni spoznavanju bodočih 
partnerjev in/ali praktični pripravi projekta)

 
Razpisi na posamezne programe in podprograme se objavijo 
vsako leto in jih je možno spremljati na spletni strani CMEPiUS 
(http://www.cmepius.si/vzu/vse-o-vzu/uvod-v-program-vzu.asp). 
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Sinergija okoljske in gospodarske 
učinkovitosti
Štajerska gospodarska zbornica in Fakulteta za kemijo in kemijsko teh-
nologijo Univerze v Mariboru sta aprila v okviru prekomejnega pro-
jekta z Madžarsko ECO-HUB – Informacijsko in izobraževalno eko-vo-
zlišče za podporo malim in srednje velikim podjetjem – organizirali 1. 
motivacijski seminar z namenom predstaviti nove trende na področju 
okoljske ozaveščenosti podjetij s področij energije, naravnih virov, od-
padkov ter eko-proizvodov.

Strokovnjaki s podjetniki
Glavni poudarki so bili na infor-
miranju, predstavitvi dobrih 
praks, spodbujanju razmišljanja 
podjetnikov o možnostih, ki jih 
prinaša sinergija gospodarske in 
okoljske učinkovitosti, ter moti-
viranju širše javnosti o zaposli-
tvenih in podjetniških možno-
stih na tem področju. Sodelo-
vali so strokovnjaki z različnih 
področij ekologije in podjetniki, 
katerih dejavnost, organizira-
nost ali delovanje je usmerjeno 
v ekologijo.

Model ekološke industrije
Predstavljeni so bili aktualni raz-
pisi s področja ekologije, okolj-
ska orodja ter sistemi oblikova-
nja okolja in energije (SIST EN 

ISO 14001:2005, EMAS, ISO 
50001) in ocenjevanje okoljske 
primernosti izdelka. Na dogodku 
sta bila tudi dva strokovnjaka 
z Madžarske, ki sta predstavila 
model ekološke industrije ter 
izboljšave energetske učinkovito-
sti in potencialne koristi. Primeri 
dobrih praks so bili s področja pri-
dobivanja in uporabe lesne bio-
mase, ravnanja z izrabljenimi vozili 
in ponovne uporabe različnih pro-
izvodov (tekstil, pohištvo, stroji).

info@stajerskagz.si

Spodbudimo uvajanje 
eko-pristopov in eko-
orodij v razvojne aktivnosti 
podjetij.

Dogodek se je 
odvijal v gornji Radgoni 
v sklopu Pomladnega 
sejma gradbeništva, 
energetike, komunale 
in obrti. Naslednji 
motivacijski seminar je 
predviden v jeseni.
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Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2012–2015 se izvajajo v okviru prve razvojne prioritete 
„Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti“ in prednostne usmeritve 1.2. „Usposabljanje in 
izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost“ Operativnega programa razvoja človeških virov za 
obdobje 2007–2013. Projekt se sofinancira iz Evropskega socialnega sklada – v razmerju 85 % 
evropski del in 15 % slovenska udeležba.

Člani zagnali novi kompetenčni 
center
Kompetenčni center trgovine na debelo je eden izmed 12 kompetenč-
nih centrov za razvoj kadrov, ki jih je Javni sklad RS za razvoj kadrov 
in štipendije februarja izbral na javnem razpisu. Kompetenčni centri 
bodo prejeli evropska sredstva za razvoj kadrov, za izdelavo modela 
kompetenc panožnih profilov, izvedbo operacije in za usposabljanja 
zaposlenih. Pri projektu sodeluje tudi ŠGZ ter štirje njeni člani.  

Urška Kukovič Rajšp
projektna pisarna KOC trgovine na 
debelo 

V kompetenčnem centru je moči združilo 19 partnerjev. Na fotografiji so predstavniki podjetij (od leve): Lidija Šela Auer (Murexin, d.o.o. ), Damijan 
Škrinjar (Mavi Maribor, d.o.o.), mag. Mia Miše (Farmadent, d.o.o.), Brigita Juhart (Kadring, d.o.o.), Nataša Jalen (Salveo, d.o.o.), Vera Zorko (Iris, 
d.o.o.), Lidija Lepej (Bell d.o.o.), Albina Zalar (Sanolabor, d.d.), Maja Stopar (Vetpromet, d.o.o.) Verena Gojič (Diafit, d.o.o.), Ivica Mešiček (As Sis-
tem, d.o.o.), Anita Seidl (As Sistem, d.o.o.), Nadja Bezenšek (Kadring, d.o.o.), Marta Baum (Unidel, d.o.o.), Blanka Pernek (Tehbo, d.o.o.), Branko 
Fingušt (Fibkomerc, d.o.o.), Urška Kukovič Rajšp (Kadring, d.o.o.). 
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Razvoj zaposlenih 
Namen razpisa je doseganje 
boljše usposobljenosti zaposle-
nih, razvoj in usklajeno izva-
janje kompetenčnega modela 
za delovna mesta v panogi ter 
podpiranje izmenjave znanja 
in dobrih praks med partnerji 
kompetenčnega centra. Za 
izvedbo projekta, ki ga sofinan-
cira Evropski socialni sklad, je 
na voljo 439 tisoč evrov. Večina 
sredstev bo namenjenih za uspo-
sabljanje zaposlenih iz petih 
panožnih profilov: skladiščnik, 
komercialist za nabavo, komer-
cialist za prodajo, produktni 
vodja in poslovodja.

izboljšanje kompetenc 
Cilji projekta so izboljšanje kom-
petenc zaposlenih in s tem pove-
čanje odzivnosti na tržne spre-
membe. Pomemben cilj zdru-
ževanja podjetij v kompetenčni 
center je tudi izmenjava izku-
šenj in znanj v panogi ter vzpo-
stavitev partnerskih odnosov, 
uvajanje e-poslovanja za poeno-
stavitev delovnih postopkov in 
prispevanja k večji konkurenč-
nosti. Ključna cilja projekta, ki 
bo potekal vse do konca avgusta 
2015, sta tudi izboljšanje vklju-
čevanja oseb s statusom invalida 
v delovni proces ter skrb za traj-
nostni razvoj. 

»Od sodelovanja 
v KOC trgovine na 
debelo si veliko 
obetamo. Predvsem je 
to priložnost za gradnjo 
znanj komercialistov, da 
bomo lažje obdržali in 
pridobivali stranke,« pravi 
Marta baum, direktorica 
podjetja Unidel, d.o.o., 
invalidskega podjetja. 

Projekt v številkah 
KC za razvoj kadrov v 
trgovini na debelo 

Trajanje: 
1. 2. 2013–31. 8. 2015 

Število partnerjev: 
19

Sredstva projekta: 
439.000 EUR 

Število oseb, vključenih v 
usposabljanja: 
354 

V kompetenčni 
center (KOC) se je zaradi 
skupnih interesov združilo 
19 partnerjev: 

• Farmadent, d.o.o. – 
upravičenec

• Kadring, d.o.o. – 
administrativno-finančni 
partner

• Tehbo, d.o.o.
• Mavi Maribor, d.o.o. 
• Fibkomerc, d.o.o.
• Sanolabor, d.o.o. 
• Vetpromet, d.o.o. 
• Murexin, d.o.o. 
• iris, d.o.o. 
• Ad Vita, d.o.o. 
• bell, d.o.o. 
• Salveo, d.o.o. 
• gopharm, d.o.o. 
• Diafit, d.o.o. 
• As Sistem, d.o.o.  
• Unidel, d.o.o. 
• Upimol 2000, d.o.o. 
• impol Servis, d.o.o. 
• Štajerska gospodarska 

zbornica 

Vlogo za razpis je uspešno 
pripravilo podjetje Kadring, 
d.o. ., nosilno vlogo v 
KOC pa ima podjetje 
Farmadent, d.o.o.
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zaposleni ključ za uspeh podjetja
Namen projekta KOC EKO PROFILI je znižati primanjkljaj kompe-
tenc zaposlenih v partnerskih podjetjih za učinkovito izvajanje dela, 
s čimer se povečuje tudi konkurenčnost in uspešnost vključenih pod-
jetij. Kompetence zaposlenih bomo krepili z različnimi usposabljanji, 
prilagojenimi specifičnim potrebam podjetij in posameznikov, v kate-
re bo vključenih 572 oseb, kar znaša skoraj polovico zaposlenih (48 %) 
v partnerskih podjetjih. 

Natalija Žunko, vodja projekta
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih 
možnosti, ustanova

Model za usposabljanja
Aktivnosti projekta KOC EKO 
PROFILI so se pričele izvajati 
v začetku letošnjega leta, v tem 

času smo oblikovali skupni kom-
petenčni model in opredelili 
ključne kompetence za 5 pano-
žno specifičnih poklicnih profilov 
(operater/prevzemalec odpad-
kov, delavec v zbirnem centru/
rokovalec z odpadki, manipula-
tor delovnih strojev, pospeševalec 
prodaje, ekolog/razvojnik). Na 
podlagi izdelanega modela kom-
petenc smo ugotovili vrzeli v zna-
njih, ki jih zaposleni potrebujejo 
za uspešnejše delo. 

Krožilo bo znanje
V prihodnjih mesecih nas čaka 
uresničevanje zastavljenega 
načrta usposabljanj, pri čemer 
bomo dali največji poudarek sku-
pnemu razvoju programov t. i. 
notranjega oz. panožno specifič-
nega usposabljanja, namenjenega 
izmenjavi in kroženju znanj, izku-
šenj ter dobrih praks med par-
tnerskimi podjetji.

Projekt s širšo vizijo
Le s skupnimi močmi in kompe-
tentnimi zaposlenimi je mogoče 
slediti razvojnim trendom na 
področju ravnanja z odpadki in 
pridobivanja sekundarnih suro-
vin, se prilagoditi vedno zahtev-
nejšim pogojem trgov ter storitve 
čim bolj približati uporabnikom. 
Projekt KOC EKO PROFILI ima 
tudi širše učinke, saj se loteva 
izzivov trajnostnega razvoja, izko-
riščanja energetskih potencialov 
kot alternativnih virov, ohranja-

nja oz. odpiranja »zelenih delov-
nih mest« in prispeva k okoljski 
oz. ekološki ozaveščenosti.

Na pobudo Fundacije za 
izboljšanje zaposlitvenih 
možnosti PRizMA, ustanove, 
in Štajerske gospodarske 
zbornice je v lanskem letu 13 
podjetij iz dejavnosti ravnanja 
z odpadki in pridobivanja 
sekundarnih surovin osnovalo 
partnerstvo ter s projektom 
Kompetenčni center EKO 
PROFiLi uspešno kandidiralo 
na javnem razpisu za 
sofinanciranje vzpostavitve 
in delovanja Kompetenčnih 
centrov za razvoj kadrov, ki ga 
je objavil javni sklad za razvoj 
kadrov in štipendije. 

Projekt KOC EKO PROFiLi 
delno financira Evropska 
unija iz Evropskega 
socialnega sklada. 
Projekt se izvaja v okviru 
Operativnega programa 
razvoja človeških virov 
za obdobje 2007– 013, 
1. razvojne prioritete 
»Spodbujanje podjetništva 
in prilagodljivosti«, 1.2. 
prednostne usmeritve 
»Usposabljanje in 
izobraževanje za 
konkurenčnost in 
zaposljivost«.

Partnerstvo projekta 
KOC EKO PROFiLi:
Nosilec: Fundacija za 
izboljšanje zaposlitvenih 
možnosti PRizMA, ustanova 

Partnerji: Snaga, d.o.o.; 
Publicus, d.o.o.; gorenje 
Surovina, d.o.o.; EKO-TCE, 
d.o.o.; Komunalno podjetje 
Ormož, d.o.o.; OKP Rogaška 
Slatina, d.o.o.; Eko-park, 
d.o.o., Lendava; javno 
komunalno podjetje Log, 
d.o.o.; jKP, d.o.o., Slovenske 
Konjice; Komunala Slovenska 
bistrica, d.o.o.; Komunalno 
– stanovanjsko podjetje 
Ljutomer, d.o.o.; CEROD, 
d.o.o.; Komunala Slovenj 
gradec, d.o.o.; Štajerska 
gospodarska zbornica

Kompetenčni center EKO 
PROFiLi (KOC EKO PROFiLi): 
evropska sredstva za razvoj 
kadrov v dejavnosti ravnanja 
z odpadki ter pridobivanja 
sekundarnih surovin
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Perle na dogodku 500 podjetnic 

Ker verjamemo v moč 
povezovanja!

To je bil moto dogodka, na kate-
rem se je zbralo 300 podjetnih 
žensk in nekaj moških.

Dogodek 500 podjetnic je dokaz, 
da je v Sloveniji ogromno podje-
tnic, ki si želijo povezovanja, dru-
ženja, želijo si stopiti skupaj in tako 
spreminjati poslovni svet žensk. 

V maju srečanje na Ptuju

Podjetnice Regijskega sveta se 
redno srečujejo in v maju je bilo 
izvedeno srečanje, ki je bilo prav 

tako nekaj posebnega. V okviru 
tega srečanja so udeleženke obi-
skale Ptujski grad in nadaljevale 
delovno srečanje pri  dr. Romanu 
Glaserju, predsedniku Štajerske 
gospodarske zbornice in predse-
dniku uprave Perutnine Ptuj.

Srečanje v Perutnini Ptuj je bilo 
delovno; dr. Glaser je predsta-
vil podjetje oziroma skupino ter 
še posebej izdelke, ki jih izbirajo 
in cenijo prav ženske. Sodelo-
vali so tudi predstavniki podje-
tja iz službe za odnose z javnostjo 
in marketinga, ki so še podrob-
neje predstavili prednosti izdel-
kov Perutnine Ptuj in nekatere 
marketinške akcije. Srečanja se 
je udeležila tudi direktorica mag. 

Aleksandra Podgornik, ki se tudi 
sicer aktivno vključuje v aktivno-
sti regijskega sveta.

V nadaljevanju srečanja so se pred-
stavile tudi predstavnice regijskega 
sveta, za začetek predsednica, ga. 
Marjana Bravc, v nadaljevanju 
pa tudi vodje delovnih skupin. 
Namen predstavitve je bil pred-
staviti cilje in aktivnosti regijskega 
sveta ter zastaviti temelje za nadalj-
nje sodelovanje. Kot vedno se je 
srečanje zaključilo v sproščenem 
vzdušju in pozitivni naravnanosti 
za nadaljnje aktivnosti.

Več informacij o Regijskem svetu 
poslovnih žensk in podjetnic: 
www.stajerskagz.si.

info@stajerskagz.si

Pridružite se regijskemu svetu 
Namen regijskih svetov ŠgZ je vzpodbuditi povezovanje strokovnjakinj in strokovnjakov iz 
podravskih podjetij in drugih regijskih institucij. gre za obliko aktivnega vključevanja s ciljem 
zastopanja in uveljavljanja skupnih interesov regijskega gospodarstva ter oblikovanja skupnih 
stališč pri sprejemanju in spreminjanju zakonodaje. 

Aktivnosti izvajamo v obliki štirih regijskih svetov:
Za poslovne ženske in podjetnice
Za razvoj človeških virov in zaposlovanje
Za davčno in finančno področje
Za internacionalizacijo

vabimo vas, da tisti, ki še tega niste storili in bi želeli sodelovati v enem izmed svetov, sporočite 
vaš interes za sodelovanje na e–mail: info@stajerskagz.si.

Članice Regijskega sveta poslovnih 
žensk in podjetnic so se v marcu 
udeležile dogodka »500 podjetnic«

GOSPODARSKI IZZIVI



www.stajerskagz.si30

AKTUALNO

Uskladiti izobraževanje 
in gospodarstvo

Podjetja prepoznala potencial 
vrednostne analize

Manjka karierna orienti-
ranost

Na forumu so poleg slovenskih 
partnerjev na projektu (Center 
razvoja človeških virov pri EIM, 
d.o.o., Štajerska gospodarska 
zbornica in ZSSS OO Podravje in 
Koroška) sodelovali še predstav-
niki državnih institucij, zavoda 
za zaposlovanje, šolskih centrov, 
obrtne zbornice in drugih izo-

braževalnih organizacij. Udele-
ženci so ugotavljali, da v Slove-
niji sistem napovedovanja potreb 
po znanju ter povezovanja in 
usklajevanja med svetom dela in 
izobraževanjem oz. usposablja-
njem ni vzpostavljen ter da obsta-
jajo le posamezne aktivnosti, ki 
nimajo trajnega značaja. V šolah 
primanjkuje karierne orientira-
nosti, učni programi so togi in 
neprilagodljivi ter ne upoštevajo 
potreb gospodarstva, na drugi 
strani pa se gospodarstvo pre-
malo odziva na posamezne inici-
ative na tem področju.

Osnovni namen dosežen
Predstavili smo ključne rezul-
tate in ugotovitve dve leti traja-
jočega projekta VAINNO s pri-
meri dobre prakse in izkušnjami 

iz podjetij. Na osnovi ankete smo 
ugotovili, da tako v naših kot tudi 
avstrijskih MSP metodo VA slabo 
poznajo in le v manjšem obsegu 
uporabljajo. Tista podjetja, ki pa 
so jo že uporabila vsaj enkrat, pa 
opredeljujejo njeno koristnost 
predvsem na področju zniževa-
nja proizvodnih stroškov, opti-
mizaciji izdelka glede kompo-

nent in funkcij, skrajšanju časa 
razvoja izdelka in povečanja upo-
rabne vrednosti za kupca. Zani-
mivo je, da so anketirana podje-
tja ocenila zelo velik potencial te 
metode, zato lahko upravičeno 
sklepamo, da je pomoč MSP pri 
uvajanju te metode kot osnovni 
namen projekta dosežen in več 
kot dobrodošel.

info@stajerskagz.si

marjan.leber@isn.si

7. junija je v Mariboru potekal nacionalni forum v okviru projekta EFFECT, 
katerega namen je bil izmenjati informacije, vedenja, razmišljanja, izku-
šnje in dobre prakse na področju usklajevanja potreb in ponudbe znanj in 
veščin ter razvoja kariere in procesa vseživljenjskega učenja. 

Projekt VAINNO, ki ga sofinancira Evropski regionalni razvojni sklad v okviru 
operativnega čezmejnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013, predstavlja 
program širitve metode vrednostne analize (VA) kot enega pomembnejših 
orodij za krepitev in spodbujanje inovativnosti v podjetniškem okolju. Štirje slo-
venski in avstrijski partner smo 19. junija v hotelu Piramida organizirali zaključ-
no konferenco na temo Vrednostna analiza v malih in srednje velikih podjetjih.

Več o projektu in 
njegovih aktivnostih si lahko 
ogledate na spletni strani 
www.effect-project.eu.

Projekt EFFECT financirata 
Evropska Unija in Ministrstvo 
za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti RS.

vesna.herzenjak@stajerskagz.si

www.stajerskagz.si30
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AKTUALNO

Podjetja z uporabo VA 
lahko uveljavljajo naslednje 
prednosti:

• širjenje znanja zaposlenih,
• proizvodnja oz. storitve 

po meri kupcev ter kratek 
razvojni čas,

• zvišanje uporabne vrednosti 
in zadovoljstva kupcev,

• zmanjšanje stroškov 
poslovanja ter znižanje 
stroškov napak in 
reklamacij,

• utrjevanje timskega dela,
• uvajanje novih tehnologij in 

skrajšanje pretočnega časa,
• vzpostavitev sistematičnosti 

pri delu in s tem visoke 
verjetnosti uspeha.

12 pilotnih projektov
V uvodnih prispevkih konference 
so Manfred Ninaus, dr. Marjan 
Leber ter Roland Winkler in Ger-
hard Zancolo predstavili potek 
izvajanja pilotnih projektov v 12 
izbranih MSP v Sloveniji in 12 v 
Avstriji. Pri tem smo zaposlene v 
teh podjetjih predvsem seznanili 
in usposobili za delo z metodo, v 
nekaterih primerih pa je bil raz-
viti inovativno nov izdelek, uve-
dena nova tehnologija ali pa smo 
dosegli bistveno znižanje stroškov 
poslovanja.

Mednarodne izkušnje
Na konferenci so s prispevki 
sodelovali tudi priznani medna-
rodni strokovnjaki – Istvan Tar-
jani, podpredsednik TVM je 
predstavil stanje vrednostne ana-
lize na Madžarskem ter njihovo 
sodelovanje v evropskem združe-
nju za Value Management EGB, 
Thomas Schönweitz iz Nemčije 
je odlično opredelil aktualno 
tematiko Service Design ter zelo 
slikovito s primeri iz prakse ugo-
tovil, da vse več izdelkov v bistvu 
predstavlja le storitev za uporab-
nika. Reinhard Willfort iz podje-
tja Neurovation GmbH je pred-
stavil sodoben pristop in orodje 
za odprto inoviranje (Open 
Innovation) ter referenčne izku-
šnje z množičnem pridobiva-
njem idej s pomočjo lastnega 
podpornega orodja, zanimiv pa 
je tudi priložen koncept mno-
žičnega investiranja (Crowdin-
vesting) selekcioniranih idej, ki 
s pomočjo veliko malih investi-
torjev kaj hitro lahko postanejo 
uporabne inovacije.

Prek portala izmenjava 
izkušenj
Ker pa se v večini MSP sreču-
jejo s pomanjkanjem časa ter 
ustreznih kadrov, bomo seveda 
v okviru projekta VAINNO 
tudi v teh primerih uporabni-
kom nudili ustrezno podporo z 
vzpostavljenim portalom (foru-
mom) na spletni strani projekta  
www.vainno.eu, kjer bo omogo-
čena tudi čezmejna izmenjava 
izkušenj ter strokovna pomoč, po 
vzoru avstrijskega bo tudi v Slove-
niji postavljen kompetenčni cen-
ter za vrednostno analizo (par-
tner ISN), v bližnji prihodnosti 
pa se bomo tudi včlanili v evrop-
sko združenje EGB ter na tak 
način ažurno spremljali razvoj 
metode vrednostne analize in 
dobre prakse prenašali v naše 
poslovno okolje.

Konference se je udeležilo preko 40 predstavnikov podjetij iz Slovenije in Avstrije, ki so 
samo idejo ter projekt ocenili kot skorajda nujno potrebno podporno orodje na poti h globalni 
konkurenčnosti.
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STROKOVNJAKINJE IN STROKOVNJAKI                                ŠGZ

brezplačno svetovanje za člane Šgz
Strokovnjakinje in strokovnjaki INFOPIKE ŠGZ vam bodo odgovorili na 
vaša vprašanja. Vprašanja posredujete na mojca.tominsek@stajerskagz.si 
(zadeva: Infopika) ali nas kontaktirajte na telefonsko št.: (02) 2208 727.

Davki in fi nance Nepovratna sredstva, razpisi, 
dokumentacija

Delovnopravna zakonodaja
Varstvo pri delu

Pravno področje
inovacije, znanje, intelektualni kapital

Termin: prvi, tretji in peti četrtek v mesecu 
od 9. do 10. ure oz. po dogovoru Termin: vsak petek v mesecu 

od 9. do 10. ure oz. po dogovoru

Termin: vsak četrtek v mesecu 
od 10. do 11. ure oz. po dogovoru Termin: vsak ponedeljek v mesecu 

od 10. do 11. ure oz. po dogovoru

Termin: vsak četrtek v mesecu 
od 12. do 13. ure oz. po dogovoru Termin: vsak četrtek v mesecu 

od 14. do 15. ure oz. po dogovoru

Romana Mernik
Kristina Kočet

Rolanda Fornezzi
dr. Boštjan Harl

Vesna Gorjup Zupančič
Dr. Marjan Leber
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AKTUALNO

Vaše zdravje nam je pomembno.

Hitri in strokovni 
odgovori na vprašanja, 
povezana z zdravjem.

pokličite  080 27 60
obiščite   pomoc.vzajemna.si
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PE MARIBOR
Gosposka 8–10
tel.: 02/ 238 04 00

• CITY Maribor, Vita Kraigherja 5
• Lenart, Kraigherjeva 19/b
• Ormož, Ptujska 25
• Ptuj, Trstenjakova 5
• Slovenska Bistrica, Partizanska 21
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