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Poštnina plačana pri pošti 2102 Maribor

Izbiramo najboljše v Podravju – sodelujte!
 
Pavel Ledinek: Če veš, kaj želiš, to tudi dosežeš! 
 
Inovativnost v Podravju nikoli ne preneha 



Podrobnejše informacije o dogodkih najdete v koledarju dogodkov na spletni strani 
www.stajerskagz.si, lahko pa se naročite tudi na elektronska obvestila e-izzivi, 
rss novice ali spremljajte naše aktivnost preko socialnega omrežja facebook.

Napovednik dogodkov odraža stanje na dan  
21. 6. 2016. Pridržujemo si pravico do sprememb in 

dopolnitev. V ceno kotizacije ni vračunan 22-% DDV. 
Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest

Napovednik  
dogodkov

Avgust 2016

September 2016

November  2016

Oktober  2016

Datum Dogodek Izvajalec  

Člani

 

Ostali

30. 8. UVAJANJE MODELA MENTORSTVA 
V PODJETJIH ZA ZMANJŠEVANJE 
DELOVNIH NEZGOD – delavnica 
*Projekt je na podlagi Javnega 
razpisa za sofinanciranje projektov 
za promocijo zdravja na delovnem 
mestu v letu 2015 in 2016 finanč-
no podprl Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije.

Urška Kukovič Rajšp, organizatorka izobraževanj pri 
Kadring, d.o.o.

brezplačno* brezplačno*

13.9. VREDNOTENJE ERGONOMSKIH 
TVEGANJ NA DELOVNEM MESTU – 
seminar
*Projekt je na podlagi Javnega 
razpisa za sofinanciranje projektov 
za promocijo zdravja na delovnem 
mestu v letu 2015 in 2016 finanč-
no podprl Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije.

dr. Marjan Leber, spec. Gregor Lapuh, Sašo Sršen, 
uni. dipl. inž.

brezplačno* brezplačno*

15.9. FENOMENALNI SEJEMSKI NASTOP, 
KI POSTANE MAGNET ZA KUPCE - 
coaching delavnica

Bojan Krajnc, več kot 17 let izkušenj v prodaji in marketin-
gu in preko 12 let vodstvenih izkušenj na področju vodenja 
prodaje in prodajnih ekip. Predavatelj na Višji poslovni šoli 
Doba in mentor na Doba fakulteti pri predmetih projektni 
menedžment in timsko delo, družinsko podjetništvo in 
nabavno-prodajna veriga. Kot gostujoči strokovnjak deluje 
tudi na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor.

80,00 130,00

22.9. PR! Zakaj že? – komunikacijski 
praktikum

Vera Kozmik Vodušek, strokovnjakinja za komuniciranje 60,00 90,00

28.9. DRUŽINSKO PODJETNIŠTVO IN 
POSTAVLJANJE NASLEDSTVA - 
delavnica

ŠGZ v sodelovanju s CEED Slovenija brezplačno brezplačno

29.9. »BREZ KOMENTARJA!« – komuni-
kacijski praktikum

Vera Kozmik Vodušek, strokovnjakinja za komuniciranje 60,00 90,00

10.-11.11 3. kadrovska konferenca KA-KO: IZ 
PRAKSE ZA PRAKSO

ŠGZ v pripravi v pripravi

24.11 4. KONFERENCA ŽENSKE PODJETNOSTI  
S PREDSTAVITVENIM SEJMOM

ŠGZ v pripravi v pripravi

6.10. IZBOR »PODRAVSKO PODJETJE 
LETA 2015«

ŠGZ  v sodelovanju s časopisno hišo VEČER brezplačno brezplačno

12.10 Promocija zdravja na delovnem 
mestu – skrb za zdravje je odgo-
vornost posameznika, delodajalca 
in države 

Izvedba v okviru projekta Vseslovenska kampanja za 
ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja 
zaposlenih na delovnem mestu.

brezplačno brezplačno

KOTIZACIJA v EUR brez DDV 
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V
tokratni številki Gospodarskih izzivov izpostavljamo prejemnike nagrad 
za inovacije. Podelili smo 3 zlate, 9 srebrnih in 7 bronastih priznanj ter 
4 diplome. Podelitev nagrad za inovacije je naš tradicionalni dogodek in 
vedno znova je spodbuden in navdihujoč. Pokaže namreč, da je inovati-

vnost stanje duha, ki ga človek nosi v sebi, in v primeru, da je okolje, v katerem 
dela, naklonjeno inovativnemu razmišljanju, postane inovativnost tudi stvar mate-
rije, ustvari nekaj novega, omogoči prihranke energije in denarja ter je spodbuda in 
motivacija za zadovoljstvo pri delu. 

Pohvala namreč vedno dobro dene in je osnova za bolj prizadevno in boljše delo. 
Ne samo pri posameznikih, tudi pri podjetjih je tako. Zato s časopisno-založniškim 
podjetjem Večer že nekaj časa snujemo projekt Podjetje Podravja, v katerem bomo 
izbirali in na osnovi točno določenih kriterijev tudi izbrali naj podjetje Podravja 
za leto 2015. Ekonomske kazalnike preteklega poslovnega leta bomo uporabili za 
izbor tudi pri izbiri naj zaposlovalca, seveda pa bomo v tem izboru dodatno ocenili 
še nekaj t. i. mehkih kazalnikov s področja človeških virov. Projekt je zahteven, ven-
dar smo se ga v ŠGZ v sodelovanju z Večerom lotili z vso resnostjo in energijo, saj 
menimo, da je treba izpostaviti dobre prakse in pokazati na tista dobra podjetja, ki 
nam vlivajo moči in upanja, da je mogoče poslovati uspešno in v dobro ljudi, ki si 
želijo delati in ustvarjati za svoje življenje in življenje svojih bližnjih. 

V tokratni številki vam na enem mestu predstavljamo banke, ki imajo svoje poslo-
valnice v regiji. Nedvomno jih poznate, z njimi imate takšne in drugačne izkušnje. 
Strokovne analize kažejo, da so razlike med bankami velike, pa čeprav se to na prvi 
pogled mogoče niti ne opazi. Pa ne gre samo za primerjalno analizo bančnih pro-
vizij, ki jih podjetja plačujemo za osnovne bančne storitve, gre predvsem za vse tiste 
storitve, s katerimi banke omogočajo obstoj in dobro funkcioniranje podjetij in 
nenazadnje s tem tudi vplivajo na sliko gospodarske uspešnosti celotne regije. Te 
analize nismo delali, ne dvomim pa, da jo imate na podlagi lastnih izkušenj nare-
jeno mnogi med vami. 

Inovativnost je pomemben pogoj tudi za poslovno uspešnost gospodarskih družb, 
vendar zagotovo ni dovolj. Potrebni so še mnogi drugi pogoji, med drugim tudi 
podpora bank, stimulativno in urejeno birokratsko in administrativno poslovno 
okolje, vizija države in regije in še kaj. Tudi o tem bomo v prihodnjih mesecih in 
letih še veliko govorili in upamo, da tudi skupaj naredili.

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 UREDNICA: 
mag. Aleksandra Podgornik

UREDNIŠTVO: 
Lidija Majcen, Igor Pernek,  

Mojca Tominšek

ZASNOVA IN REALIZACIJA: 
www.dialogco.eu

 

TISK:
Evrografis, d.o.o.

NAKLADA:
2.500

 

Vaš brezplačni izvod.
Skrbimo za okolje!

Poskrbite, da bo papir  
te revije recikliran!

GOSPODARSKI IZZIVI

UVODNIK

Inovativnost je 
pogoj uspešnosti, 
čeprav ne zadosten

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

November  2016

Oktober  2016
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Vsebina

NAPOVEDNIK DOGODKOV

UVODNIK

Inovativnost je pogoj uspešnosti, čeprav 
nezadosten

PODJETJE PODRAVJA

Pohvalimo dobre, da bomo še boljši:  
NAJ PODJETJE PODRAVJA
 
NAPOVEDUJEMO

Izbiramo najboljše v Podravju – sodelujte!
 
 

ŠGZ v 2015

ŠGZ v letu 2015 

PREDSTAVLJAMO ČLANE ŠGZ 

Če veš, kaj želiš, to tudi dosežeš

MOJA BANKA

Izbira poslovne banke v Podravju

INOVACIJE 2016

Inovativnost v Podravju nikoli ne preneha

PROMOCIJA ZDRAVJA

Ubijalci produktivnosti, kreativnosti in
motivacije zaposlenih
 

POMEMBNI DOSEŽKI ČLANOV

115-letnica Mariborskega vodovoda in 
uspešna izvedba 32. Komunaliade

40 let Društva kadrovskih delavcev 
Maribora, Lenarta in Slovenske Bistrice

Ko dvignem sebe, dvignem Maribor

AKTUALNO

Razpis za svetovalno in izobraževalno 
dejavnost zaposlenih

ŠTAJERSKA BLAGOVNA ZNAMKA

ORINOCO: Ko žeja postane užitek
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Inovativnost v Podravju 
nikoli ne preneha
Podelitev priznanj za najboljše 
inovacije podravske regije je za 
Štajersko gospodarsko zbornico 
tradicionalni dogodek, ki ga z 
namenom spodbujanja inovativ-
nega razmišljanja in delovanja 
organizira že vrsto let. 

Znanje je nujno potrebno, vendar za podje-
tništvo ni dovolj. Moraš si tudi upati, moraš 
sprejeti določeno tveganje.   

V Sloveniji je trenutno registriranih 14 bank. 
Imajo podjetja in podjetniki v Podravju 
sploh še pregled, kako pester in kako kako-
vosten je nabor poslovnih bančnih storitev?

Podjetje Mariborski vodovod s kakovostno 
pitno vodo oskrbuje dobro desetino sloven-
skega prebivalstva.

Če veš, kaj želiš, to tudi 
dosežeš 

Izbira poslovne banke v 
Podravju 

115-letnica Mariborskega 
vodovoda 

Stran 9    .

Stran 17    .

1901 2016

Stran 12    .

Stran 22    .
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PODJETJE PODRAVJA
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Pohvalimo dobre, 
da bomo še boljši: 
NAJ PODJETJE 
PODRAVJA

GOSPODARSKI IZZIVI

V Podravju je bilo v preteklem letu 
skoraj 8.000 gospodarskih družb, ki 
so zaposlovale okoli 62.000 oseb in 
ustvarile 8,1 milijarde EUR prihod-
kov. Podjetja so v letu 2015 v pri-
merjavi s preteklim letom povečala 
prihodke in število zaposlenih ter 
dvignila neto dodano vrednost na 
zaposlenega. Med temi podjetji je 
bilo, žal, kar nekaj tudi takšnih, ki 
so izkazovala izgubo, in zavedam se, 
da za tiste, ki nimate zaposlitve, ali 
za tiste, ki ste bili zaposleni v pod-
jetjih, ki so imela težave ali so šla v 
stečaj, podatek, da gospodarstvo v 
regiji počasi, a vztrajno izboljšuje 
svojo kondicijsko sposobnost, ne 
pomeni prav veliko. Hkrati pa izpo-
stavljam izkušnjo, da prav pozitivni 
pristop velikokrat omogoča prema-
govanje problemov. To se izkazuje 
v vsakodnevnem življenju in izka-
zuje se tudi v splošni gospodarski 
klimi, ki s svojo pozitivno naravna-
nostjo olajša preboje podjetjem in 
njihovo uspešnejše poslovanje. 

Podravska regija ima uspešno pod-
jetniško tradicijo, ki pa se spopada 
z drugačnimi izzivi kot druge slo-
venske regije. Kljub propadu mno-
gih velikih podjetij v poosamosvo-
jitveni preteklosti in okoliščinam, 
ki so narekovale razvoj v letih po 
osamosvojitvi, in tudi zaradi geo-
grafskega položaja, ki ga, resnici 
na ljubo ni (z)mogla izkoristiti v 

svoj prid, je v regiji veliko idej, pro-
jektov in podjetij, ki omogočajo 
zaposlitev mnogim in si utirajo pot 
ne samo na lokalni, slovenski trg, 
ampak predvsem na globalnega, 
regija je namreč pomemben izvo-
znik. 

Štajerska gospodarska zbornica in 
Večer želita s projektom Podravsko 
podjetje pokazati na dobre pra-
kse, na dobra podjetja in izpostaviti 
vse tiste, ki s svojim vsakodnevnim 
delom in prizadevanji, včasih tudi 
v nemogočih okoliščinah, dosegajo 
in presegajo razmišljanje, da ni 
dobrih podjetij in da je vsesplošno 
jamranje upravičeno. Nasprotno 
– imamo dobra start up podjetja, 
mikro, majhna in srednje velika, 
pa tudi velika podjetja, ki s svojimi 
rezultati in dobrimi praksami doka-
zujejo, da je mogoče delati dobro, 
dosegati rezultate, in tudi če nam 
ne gre vedno najbolje, ne smemo 
izgubiti odločnosti, da bomo kri-
vuljo uspeha obrnili navzgor. Tudi 
s priznanji tistim, ki delajo dobro! 
Zato jih bomo s skrbno izbranimi 
kriteriji ocenili, vam jih predsta-
vili, jim izrekli pohvalo in z zgle-
dom dobrih praks spodbudili tudi 
druge. Prav tako želimo s projek-
tom spodbuditi mlade, ki končujejo 
šolanje, tako na strokovnih šolah 
kot na univerzi, da naj pogumno in 
smelo stopijo na pot podjetništva. 

Podjetja, ki želijo biti uspešna, se 
morajo osredotočati na predno-
sti, pa tudi okolje, ki želi narediti 
nekaj več, mora iskati pozitivne 
prednosti in ne izpostavljati nega-
tivnega. Seveda, vedno se da nare-
diti kaj še bolje, vedno pa je tudi 
lepo prejeti pohvalo. Večer in Šta-
jerska gospodarska zbornica se 
bosta dobro počutila, ko jo bosta 
izrekla najboljšim. 

Dr. Roman Glaser
predsednik Štajerske gospodarske 
zbornice
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NAPOVEDUJEMO

Izbiramo najboljše v Podravju – sodelujte!
info@stajerskagz.si
vera.kozmik@dialogco.eu

PODRAVSKA PODJETJA
V LETU 2015

KATEGORIJE IZBORA

7893 gospodarskih družb
61.462 zaposlenih
8,1 milijarde evrov prihodkov
216,1 milijona evrov
32.469 evrov dodane vrednosti na 
zaposlenega

• PODRAVSKO PODJETJE LETA 
2015

• NAJ ZAPOSLOVALEC LETA 
2015

• NAJBOLJ PRILJUBLJENO 
PODRAVSKO PODJETJE LETA 
2015

PODRAVSKO
PODJETJE
LETA
2015

Časnik Večer in Štajerska 
gospodarska zbornica sta se pri 
iskanju najuspešnejših podjetij 
v regiji povezala in pripravila 
izbor, ki bo s podelitvijo priznanj 
najuspešnejšim podravskim 
podjetjem izpostavil dobra 
podjetja in dal spodbudo 
podjetniški naravnanosti v regiji. 

Podravje: težki poosa-
mosvojitveni časi za 
industrijsko naravnano 
regijo
Da sta bila Maribor in celotno 
Podravje pomemben del jugoslovan-
ske industrijske proizvodnje, vemo. 
Prav tako je jasno, da je prehod v 
tržno gospodarstvo Podravje še pose-
bej prizadel. Struktura industrijske 
proizvodnje se je razlikovala od slo-
venskega povprečja, šlo je v glavnem 
za najzahtevnejšo industrijsko pro-
izvodnjo (avtomobilska industrija, 
tekstil), ki je terjala visoko stopnjo 
tehnološke opremljenosti, znanja in 
angažiranje visokih finančnih sred-
stev. Že v osemdesetih letih minu-
lega stoletja je pričelo mariborsko 
gospodarstvo naglo padati. S krizo 

v dveh paradnih  panogah (avtomo-
bilska in tekstilna industrija) je pri-
šlo do resnih težav, ki so ob razpadu 
jugoslovanske države eskalirale do 
vrhunca. Strokovnjaki in strokovnja-
kinje so si danes edini, da je gospo-
darstvo v regiji padlo v resnici že 
nekaj let pred osamosvojitvijo, pred-
vsem pa prva leta po njej. Maribor-
sko gospodarstvo je doživelo šok 
že leta 1988, ko je začel drastično 
padati delež proizvodnje v sektorju 
industrije vozil, saj je jugoslovanska 
vojska tega leta skoraj v celoti prene-
hala kupovati pri mariborskih podje-
tjih. 

Struktura gospodarstva v regiji je 
bila podrejena velikim industrijskim 
sistemom, ki so z osamosvojitvijo 
zašli v izjemno hude težave, ki jih je 
takratna država reševala na najslabši 
možni način – s stečaji. Na tem mestu 
moramo spomniti na Lilet, Metalno, 
TVT Termex, Merinko, GZP Mari-
borski tisk, SGP Stavbar Megrad, EM 
Hidromontažo, Tovarno avtomobi-
lov Maribor  TAM, Tekstilno tovarno 
Maribor, Svilo, Jeklotehno in PIK. 

Zelo počasno okrevanje  
V povprečju se je slovensko gospo-
darstvo po osamosvojitvi 'pobralo' 
kmalu po letu 1993, kar pa za Mari-
bor in celotno regijo ni mogoče reči. 
Praktično do leta 1998 ni bilo videti 
pozitivnih preokretnic. Po tem letu 

pride do postopnega izboljševanja, 
vendar je struktura gospodarstva v 
regiji poslej popolnoma drugačna, 
bistveno bolj storitveno naravnana, 
gre za manjša podjetja, z malo kapi-
tala in z izjemno visoko tveganostjo. K 
temu bi morali dodati še analizo ban-
čnega sektorja v regiji, ki šele v seda-
njem času kaže obseg sprememb, ki 
bodo gotovo imele v prihodnje še 
izjemno pomemben vpliv na gospo-
darsko dogajanje v regiji. 

In vendar - gremo naprej   
Ne glede na to pa se podravska regija 
ne da. Podjetja nastajajo, krepijo 
se izvozno usmerjene gospodarske 
družbe, ljudje si poiščejo delo, tudi čez 
mejo, in razmišljajo o nadaljnjih izzi-
vih. 

In tako, kot je denar plaha ptica, je 
tudi gospodarstvo kot lakmusov papir, 
občuti vse nihaje, gor in dol, občuti 
razpoloženje potrošnikov, odziva se 
na njihovo pozitivno naravnanost in 
ustraši se depresivnega razmišljanja. 
In ker vemo, da je po mnogih težkih 
preizkušnjah in težko prebolelih pora-
zih še vedno veliko takih, ki vztrajajo 
in delajo dobro, predvsem pa želijo 
delati še bolj uspešno in omogočiti 
delo in dobro življenje ljudem v regiji, 
smo se odločili, da bomo izpostavili 
dobre prakse, dobra podjetja, ki sicer 
tudi imajo probleme, vendar jih hra-
bro premagujejo. 
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NAPOVEDUJEMO

Izbiramo najboljše v Podravju – sodelujte!

Med podjetji, ki imajo 
sedež v regiji Podravje, 
bomo izbrali:
 
NAJ PODJETJE PODRAVJA  
v kategorijah glede na velikost  
podjetja (mikro, majhno, srednje 
in veliko podjetje)
 
NAJ ZAPOSLOVALEC PODRAVJA 

NAJ PODJETJE PODRAVJA  
PO IZBORU BRALK IN  
BRALCEV VEČERA

Komisija za izbor naj  
podjetja Podravja za 
leto 2015 
1.  dr. Roman Glaser, 

          predsednik komisije
2.  mag. Aleksander Bratina
3.  Melita Ferlež
4.  dr. Aleksandra Pivec
5.  dr. Marjan Leber

Komisija za izbor naj 
zaposlovalca Podravja 
za leto 2015 
1.   Brigita Juhart, 
       predsednica komisije
2.  Mateja Kreže
3.  Milan Lukić
4.  mag. Mirjana Ivanuša
       Bezjak

Štajerska gospodarska zbornica bo skupaj z medijsko hišo Večer s projektom Podravskega podjetja predstavila najuspešnejša domača 
podjetja, ki si kruh ustvarjajo na regijski, nacionalni in tudi svetovni ravni. 

PODELITEV PRIZNANJ NAJBOLJŠIM BO PREDVIDOMA V ČETRTEK, 6. OKTOBRA 2016.
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ŠGZ V 2015 

Izbor naj podjetja Podravja po 
izboru bralk in bralcev Večera
 
Bralkam in bralcem Večera bomo na 
straneh Večera predstaviti določeno 
število podjetij in na tej osnovi bodo 
imeli potem možnost glasovanja za 
tisto podravsko podjetje, ki je po 
njihovem mnenju najbolj prepoznavno, 
pozitivno in uspešno. Glasovanje bo 
potekalo preko spletne strani Večera 
in glasovnic, ki bodo objavljene v 
časopisu Večer.

Podjetja bomo ocenjevali na osnovi  
točno določenih kazalnikov

• Prihodki v letu 2014
• Prihodki v letu 2015
• Prihodki (indeks 2014/2015)
• Neto čisti dobiček/izguba 2014
• Neto čisti dobiček/izguba 2015
• Neto čisti dobiček/izguba – (indeks 2014/2015)
• Dodana vrednost v letu 2014
• Dodana vrednost v letu 2015
• Dodana vrednost – (indeks 2014/2015)
• Dodana vrednost na zaposlenega v letu 2014
• Dodana vrednost na zaposlenega v letu 2015
• Dodana vrednost na zaposlenega – (indeks 2014/2015)
• Čista donosnost kapitala/ROE v letu 2015
• Čista donosnost sredstev/ROA v letu 2015
• EBITDA v letu 2015 
• EBITDA marža v letu 2015
• Neto dolg/EBITDA v letu 2015 
• % prihodkov, ustvarjenih na trgih izven Slovenije v letu 2015
• Ocena S.BON AJPES 
• Povprečna bruto plača v podjetju v letu 2014
• Povprečna bruto plača v podjetju v letu 2015
• Delež sredstev, namenjenih za razvoj v letu 2015
• Število zaposlenih v podjetju na 31. 12. 2014
• Število zaposlenih v podjetju na 31. 12. 2015
• Indeks rasti števila zaposlenih v podjetju (indeks 2014/2015)
• Število zaposlenih po drugih pogodbah na 31. 12. 2014
• Število zaposlenih po drugih pogodbah na 31. 12. 2015
• Indeks rasti števila zaposlenih po drugih pogodbah (indeks 2014/2015)
• Delež zaposlenih invalidov na 31. 12. 2014 
• Delež zaposlenih invalidov na 31. 12. 2015
• Indeks rasti števila zaposlenih invalidov (indeks 2014/2015) 
• Certificiranje po standardih v 2015 
• Fluktuacija v 2015 
• Spodbujanje inovativnosti  v 2015
• Donatorske aktivnosti in družbena odgovornost podjetja v 2015

KDO LAHKO SODELUJE?

• Če ste dobili pisno povabilo – 
izpolnite podatke in sodelujte!

• Če niste dobili pisnega pova-
bila – izpolnite podatke in 
sodelujte!

 
Za prestižno priznanje se pote-
gujejo podravska podjetja, ki 
smo jih povabili na podlagi splo-
šno dostopnih finančnih podat-
kov. Če menite, da se tudi vaše 
podjetje v kateri od omenje-
nih kategorij lahko poteguje za 
nagrado, ste vabljeni k sode-
lovanju. Svojo prijavo pošljite 
na maja.buser@vecer.com ali 
pokličite na telefon 02/23 53 
413 in dobili boste dodatne 
informacije. 

Dokažite, da je v Podravju 
veliko dobrih podjetij! Sode-
lujte, da bomo bolj uspešni, in 
obrnimo zgodbo skupaj v pozi-
tivno smer! Pohvalimo uspešna 
podjetja Podravja!
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Uspešnost podjetij v 
regiji v letu 2015
Podatki, ki smo jih v preteklem 
letu dobivali, predvsem pa tudi 
ocene o okrevanju gospodarstva 
v regiji so že nakazovali pozitivne 
trende, ki so bili v glavnem 
posledica rezultatov izvozno 
usmerjenih podjetij iz regije. 
Gre za večja, izvozno usmerjena 
podjetja  iz predelovalne 
industrije, ki je tudi sicer 
največji zaposlovalec v regiji. Žal 
predstavljajo velika podjetja le 0,8 
% vseh družb v Podravju, pozitivnih 
trendov v smeri povečevanja 
njihovega deleža ni zaslediti.

Struktura gospodarstva v regiji je 
nezavidljiva – kar 98,2 % podjetij 
v regiji spada v kategorijo mikro, 
malih in srednjih podjetij, kar 

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

Mag. Aleksandra Podgornik, 
direktorica ŠGZ

 
(iz uvodnika v Letno poročilo ŠGZ za leto 
2015; celotni uvodnik lahko preberete v 
letnem poročilu)

Cilj in pot razvoja 
gospodarstva v regiji
Pomanjkanje krovne razvojne 
strategije Slovenije se v 
vsakdanjem razmišljanju, tako 
regije kot tudi gospodarstva, še 
posebej gospodarstva v regiji, 
močno čuti. Ne zato, ker brez 
nje podjetja ne bi mogla delati, 
ampak predvsem zato, ker ni 
sistemskega okvirja razmišljanja 
in delovanja. Strategija namreč 
pomeni začrtano pot, pomeni cilj, 
pomeni okvir in hkrati premik 
iz statičnega razmišljanja. In to 
gospodarstvo v regiji nedvomno 
potrebuje. Na tej točki se postavlja 
osnovno vprašanje – ali naj regija 
in gospodarstvo v regiji čakata na 
sprejetje strategije države ali naj 

gospodarstvo v regiji razmisli in 
zastavi strategijo gospodarskega 
razvoja regije in jo v postopku 
priprave in sprejemanja strategije 
Slovenije zagovarja in uveljavlja. 
Gospodarstvo naše regije je vedno 
slonelo na močni industriji in 
gradbeništvu, pa tudi na dobrih 
trgovinskih povezavah z vzhodnimi 
in južnimi trgi. 

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

Dr. Roman Glaser, predsednik ŠGZ

(iz uvodnika v Letno poročilo ŠGZ za leto 
2015; celotni uvodnik lahko preberete v 
letnem poročilu)

LETNO POROČILO ŠGZ 2015 JE DOSTOPNO NA SPLETNI STRANI 

www.stajerskagz.si
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Delo mi je bila igra

in zato sem ga vedno imel rad. Imel 
sem veliko srečo v življenju, izha-
jam iz delovne, obrtniške družine, 
kalil sem se v težkih časih in nabiral 
izkušnje v okolju, kjer je bilo jasno, 
da so rezultati posledica garanja in 
lastnih odločitev. Kruh si v resnici slu-
žim od 12. leta naprej in s tem ni nič 
narobe. Narobe je, ko danes otroci 
in mladina nimajo priložnosti nabi-
rati si delovnih izkušenj v podjetjih, 
ko nimajo možnosti priložnostih del, 
s katerimi bi si prislužili denar, pred-
vsem pa življenjske vrednote in izku-
šnje! Izkoriščanje in zlorabljanje otro-
ške delovne sile je res zločin, toda zlo-
čin je tudi ne navaditi jih na delo, ne 
vključiti jih in jih s tem ne pripraviti 
na življenje.
 
Mnogim ni uspelo

V zadnjih dvajsetih, petindvajse-
tih letih je mnogo ljudi, ki so želeli, 
nekateri pa celo morali postati pod-
jetniki, kljub izjemni želji in volji biti 
podjetnik, propadlo, njihova pod-
jetja so doživela stečaj. V Sloveniji 
ni podjetniške tradicije, ni kaljenja 
ljudi v družinskih podjetjih, prav nič 
ni čudno, da se toliko zgodb konča z 
nesrečnim koncem. 

 
Mnogi moji kolegi z univerze, kate-
rih znanje je bilo odlično, je dobilo 
službo v kakšnem od velikih maribor-
skih podjetij, na primer v Metalni ali 
Hidromontaži. Dobro so delali, pa so 
ta podjetja potonila, njihovo znanje 
in izkušnje niso bile več pomembne 
in potrebne. To so velike tragedije 
za ljudi in na to danes nihče več ne 
pomisli. Tudi mnogi, ki so osnovali 
podjetja ali imeli obrt, so propadli in 
nima smisla razmišljati, da samo zato, 
ker niso znali ali ker niso bili nespo-
sobni, ker to enostavno ni res. Za 
mnoge propade je odgovorno oko-
lje, mnogi niso uspeli kljub izjemnim 
naporom in prizadevanjem. 

Ne smemo pozabiti, da smo veliko let 
živeli v nekem drugačnem sistemu. 
Poglejte, jaz sem bil v mariborski skup-
ščini, recimo leta 1971, 1972, v odboru 
za industrijo in obrt. Bil sem predstav-
nik obrti. Ko sem poslušal zgodbe o 
velikih izgubah takratnega Agrokom-
binata, sem predlagal, da ga privatizi-
rajo in mu omogočijo preživetje. Razlo-
žil sem tudi, kako bi to naredil, toda 
beseda 'privatizirati' je bila takrat bogo-
kletna, bilo je veliko let prekmalu. No, 
privatizacija se je potem začela dogajati 
po letu 1991, vendar precej drugače, 
bistveno bolj brutalno, kot sem jo jaz 
predlagal pred toliko leti. Vodila jo je 
politika in posledice tako izpeljane pri-
vatizacije so prizadele mnoge, o tem 
danes ne govorimo, ne analiziramo, pa 
bi morali.

Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu

Družina Ledinek je že več kot 100 let tesno povezana z obdelavo lesa: 
od sodarske delavnice do mednarodno priznanega in uveljavljenega 
podjetja na področju projektiranja in izdelave lesnoobdelovalnih strojev 
in naprav. Podjetje Ledinek je lahko danes ponosno na postavitev in 
zagon strojev ter tehnoloških linij v več kot 45 državah sveta. Sodobna 
izdelava, vgradnja komponent svetovno znanih proizvajalcev ter nizki 
stroški vzdrževanja so garancija za visoko kakovost in varnost strojev.

PREDSTAVITI  
PAVLA LEDINEKA JE  
 
A) LAHKA NALOGA:  
v okolici bi težko našli koga, ki ga ne pozna, v njegovem 
poslovnem okolju pa si nihče ne more privoščiti, da ga ne 
bi poznal 

B) TEŽKA NALOGA:  
predstaviti bi bilo potrebno inovativno profesionalno delo 
in hkrati poslovno plat – vodenje obrti, podjetja v različnih 
sistemih, različnih državah, različnih časovnih obdobjih …

C) NEMOGOČA NALOGA:  
spraviti toliko let ustvarjalnega življenja na dve strani se 
enostavno ne da
 
Ko sem se odločala za izbiro med a), b) in c), sem 
se odločila za d) – predstaviti Pavla Ledineka je 
kompleksna naloga, saj je starosta inovativnosti in 
podjetništva tako vsestranska in razgledana oseba, 
da bo zmeraj ostalo nekaj neodgovorjenih vprašanj. 
Pa vendar – Pavel Ledinek pusti kot sogovornik 
neko nepojasnjeno, strogo in hkrati mehko noto 
preprostega človeka, ki celo svoje življenje sledi 
svoji notranji viziji, pozitivnemu cilju biti ustvarjalen, 
pošten in odgovoren do zaposlenih in do danih 
obljub. Vse to gre skupaj z grenkim priokusom, da se 
je moral vedno zanesti predvsem nase in na ljudi v ožji 
okolici, družino in zaposlene in da v težkih poslovnih 
trenutkih ni bilo širše podpore, kaj šele sistemske 
pomoči. V nekem trenutku je rekel: »Veste, zadnja 
leta prejšnjega sistema, tistega pred letom 1990, se 
je dalo celo več dogovoriti in najti kakšne ustvarjalne 
rešitve, bolj so mi takrat stopili odgovorni nasproti 
kot pa v letih po osamosvojitvi, torej v sistemu, ki je 
naklonjen privatni iniciativi in podjetništvu!« S tem 
je posredno pokazal, da se mora podjetnik vedno 
zanesti predvsem na svoje znanje in sposobnosti ter 
na svoje smele odločitve. 

Če veš, kaj želiš, to tudi dosežeš 
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Slovenija ni v dobri kondiciji

Hočemo ali nočemo priznati, Slo-
venija ni v dobri gospodarski kon-
diciji. In zdaj je pomembno, kakšna 
sporočila dajemo našim ljudem in 
tudi drugim. Če hočemo ustaviti 
trend nazadovanja, moramo poka-
zati na pozitivne zgodbe, moramo 
dati pozitivne informacije, dvi-
gniti motivacijo in pokazati dobro 
voljo. Ne samo zato, da dvignemo 
moralo, tudi zato, ker je to res, 
ker imamo v Sloveniji zares veliko 
pozitivnih zgodb in veliko podje-
tij, ki delajo dobro in odgovorno. 
Ker ljudje znajo delati in morajo 
dobiti priložnost, da zaslužijo za 
svoje življenje s svojim znanjem in 
delom.

Vse se splača

Moti me neko razmišljanje, ki se je 
kar razširilo – da se nič ne splača, 
da se ne splača delati, da se ne 
splača pridelovati zelenjave, da se 
ne splača učiti. Obratno – vse se 
splača, samo pravilno je treba pri-
stopiti, se pravilno lotiti.

Razlika med inovativnim in pod-
jetnim

Inovacija sledi ideji in izdelku, 

podjetnost je vsekakor povezna z 
inovativnostjo, vendar podjetnik 
se odloči za bližnji cilj. Podjetniki 
iščejo krajše poti, z manj vložka, 
želijo biti racionalni in narediti 
nekaj v čim krajšem času, ne glede 
na vložek. Inovatorji pa želimo 
nekaj dokazati, narediti, ne glede 
na vložen čas in energijo. To je 
tako kot razlika med pohodnikom 
in alpinistom in inovatorji so alpi-
nisti, vztrajni, pogumni, odločeni 
doseči tudi najtežje cilje.

Inovacija je žlahtna v svojih začet-
kih, ko se človek znajde pred izzi-
vom, ko želi nekaj pogruntati. 
Inovator poskuša narediti nekaj, 
kar še ni, kar drugi nimajo. Je kot 
otrok, ki želi nekaj, česar ni. V 
resnici je to neka igra, inovativno 
razmišljanje je način življenja, ki 
ti je lasten in edini, ki ga lahko 
živiš. 

Znanje je temelj vsega
Oče je bil elektroinženir, tudi mati 
je imela zelo dobro izobrazbo za 
tiste čase, bila je advokatska ura-
dnica. Jaz sem se kot gimnazi-
jec srečal s sodarstvom, obrtjo, v 
kateri ni bilo strojev, in to mi je bil 
izziv. Doštudiral sem strojništvo in 
se takoj vključil v domačo obrtno 
delavnico. 

Znanje je nujno potrebno, vendar za 
podjetništvo ni dovolj. Moraš si tudi 
upati, moraš sprejeti določeno tvega-
nje. Katastrofa pa je sprejemanje tve-
ganja, če ni dovolj znanja. Pa nekaj 
sreče tudi rabiš, v življenju in pri delu. 

Cilj je vedno pomemben

Naš cilje je jasen, želimo biti 
vodilna firma na svetu na področju 
strojev za obdelavo lepljenega lesa, 
kar pa predstavlja veliko obvezo in 
odgovornost. Vzpostaviti želimo 
takšno organizacijo dela in poslo-
vanja, da bomo svoje delo odlično 
opravljali in želimo biti zraven pri 
odkrivanju danosti lesa kot bival-
nega prostora. 

Država dokapitalizira banke, za 
gospodarstvo pa ni sredstev

V resnici nisem nikoli pričako-
val, da bom dobil karkoli zastonj. 
Vendar – država mora zagotoviti 
pogoje za delo gospodarstva, banke 
morajo funkcionirati. Seveda nam 
je vsem jasno, da je treba za najete 
kredite zastaviti določeno premo-
ženje, temu se ne želimo ogniti. 
Toda pomembno je, da so v ban-
kah ljudje z znanjem, sposobnostjo 
prepoznati projekte in o njih stro-
kovno odločati. Tako rekoč dvakrat 
smo bili klinično mrtvi in vsi ban-
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čni strokovnjaki so dvignili roke in 
hitro rekli: nimate možnosti. Pred 
par leti se nam je zgodilo, da nam 
je ostala že izdelana oprema, za 
katero je ruski naročnik sicer že 
plačal 30-% avans, v podjetju na 
dvorišču. Ne prevzeta in ne pla-
čana, seveda. Izpad je bil ogro-
men, v trenutku smo padli v sko-
raj 12-milijonsko luknjo in v tistem 
trenutku so nam vse banke zaprle 
vrata. Nobena banka se ni bila pri-
pravljena niti pogovarjati in nam 
pomagati najti rešitev. Banke so v 
trenutku želele povrnitev obstoje-
čih kreditov, delno z izjemo Hypo 
banke. Sicer pa nihče ni hotel niti 
slišati, da bi nam za obdobje, na 
primer treh let, posodil denar, da 
bomo lahko mi našli novega kupca 
za to opremo. Banke so bile pre-
pričane, da ni izhoda in niso bile 
pripravljene storiti nič, da bi nam 
pomagale najti izhod. Seveda se 
nismo predali, opremo smo uspe-
šno prodali in se izvlekli iz zares 
težke situacije. Ampak – ali je to 
to, kar pričakujemo od bank? V 
bankah bi morali sedeti izkušeni, 
upokojeni podjetniki, kader, ki 
ga imajo banke sedaj, ni sposoben 
odločitev, ki jih podjetniški svet 
pričakuje in zahteva.  

Nikoli ne odneham, nikoli se ne 
predam

Pogum in možnost preživetja tudi 
najhujših kriznih situacij mi dajeta 

fizična energija in trezna presoja 
na osnovi znanja. Sam pri sebi 
moraš v kritičnih situacijah odkrito 
razčistiti, ali imaš možnosti preži-
vetja, in si moraš to tudi sam sebi 
povedati, priznati. V krizni situaciji 
si vedno sam, nikjer ni nikogar, ki 
bi ti pomagal. Gorje, če hodiš po 
nasvete. Seveda moraš zbirati infor-
macije, odločiti pa se moraš vedno 
sam.  

Usposobljenih delavcev na trgu 
ni

Ves čas iščemo usposobljene sode-
lavce, od strugarjev do tržnikov. 
Odločili smo se, da bomo ustanovili 
svojo šolo, kjer bodo mladi dobivali 
praktično znanje, si nabirali izkušnje 
in se usposobili za delo pri nas. Jaz 
sem star 77 let, imam sicer sina, ki 
uspešno nadaljuje tradicijo v firmi, 
vendar potrebujemo še nove ljudi, ki 
nas bodo nadomestili. Podjetje mora 
delati naprej in se razvijati. In brez 
znanja pač ne gre. V našem sistemu 
izobraževanja smo zares brez kom-
pasa, mi pa rabimo usposobljene in 
motivirane mlade ljudi. 

Inovativnost in podjetnost – gre 
za stil življenja 

Doma smo imeli obrt, od katere 
je morala živeti cela družina, imel 
sem tri sestre, oče je bil bolehen in 
mati je morala v nekem trenutku, po 

očetovi smrti, prevzeti obrt. Pravza-
prav sva morala skupaj prevzeti obrt 
oz. predvsem skrb za delo in priho-
dek za celo družino. Takrat je bil v 
ospredju sicer ekonomski obstoj 
družine, vendar inovativni pristop 
ni bil povsem zanemarjen. Prve ino-
vacije, prvi stroji izvirajo iz tistega 
obdobja, torej tam iz leta 1956, 1957.

Sodarstvo je bilo težko delo. Vse se 
je delalo ročno in sodarska sekira 
je bila izredno težka. Z očetom, ki 
je bil inženir, sva razmišljala, kaj bi 
naredila, da bi delo olajšala. Žal je 
oče umrl, jaz pa sem pri sedemnaj-
stih narisal in potem naredil stroj, 
ki ga za obdelavo dog za sode upo-
rabljajo vsi sodarji v južni Evropi, pa 
tudi širše. Stroj je bil zelo preprost, 
vendar učinkovit in je pomenil zače-
tek strojnega dela tudi v tej obrti, 
pred tem je bilo vse delo ročno. 
Ta stroj mi je tudi dal samozavest, 
pomembnost in pogum za nadalje-
vanje poti. 

Ko se inovativno in podjetno 
združita

Vsi zaposleni seveda niso inovatorji, 
vendar pričakujem, da bodo inova-
tivno razmišljali. S tem, ko razmi-
šljajo inovativno, tudi dokazujejo, 
da so pripadni firmi, podjetje pa 
mora narediti vse, da zaposlenim, 
predvsem mladim med njimi, nudi 
možnost, da lahko izrazijo in ude-
janjijo svojo inovativnost in da dajo 
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del sebe v podjetje. Tako vključeni 
zaposleni omogočajo, da podjetje 
premaga krize, do katerih vedno in 
povsod prihaja. 

V našem podjetju gre v resnici za 
inovativne time, za sodelavce, ki v 
sodelovanju pomagajo izdelati in 
udejaniti neko idejo. Imamo lasten 
raziskovalni center, ki ga vodi dr. 
Ana Rihtar in ta raziskovalni center 
je pomemben za našo dolgoročno 
razvojno naravnanost.  

Vsi stroji, ki jih v podjetju naredimo, 
so plod našega inovativnega in razi-
skovalnega dela. V zadnjih dvajse-
tih letih smo naredili ogromen pre-
boj in danes si upam reči, da smo 
razvojno naredili več kot vse sorodne 
firme v Evropi skupaj. Nedvomno 
smo lider, in to nam vsi priznavajo. 
Seveda je bil tudi vložek v te tehno-
logije velik. Res je, da danes nimamo 
jaht in razkošnega življenja, smo pa 
preživeli krizo, ki bi nas, če bi bili v 
drugačni kondiciji, lahko pokopala. 

Vsake krize se ne moreš ogniti

Krize se pač dogajajo, vsaki se ne 
moreš ogniti, ni vse odvisno od 
tebe in tvoje sposobnosti. Gre tudi 
za okoliščine in dogodke, na katere 

nimaš nobenega vpliva in ki se jim 
ne moreš izogniti. V krizi je izjemno 
pomembna podpora okolja, pred-
vsem pa zaposlenih.

Zaposlene spoštujem in vem, da 
živijo s podjetjem tako kot jaz. Moji 
prvi vajenci so danes že v pokoju. 
Vse življenje so delali v našem podje-
tju, delali smo skupaj.  

Svetovno patentiran Rotoles 

Leta 1994 smo na sejmu IWF v ZDA 
prejeli najvišje priznanje za inova-
cijo na področju obdelave lesa. Gre 
za stroj za obdelavo lesnih površin, 
plastičnih mas in lahkih kovin ter za 
svetovno patentiran sistem, ki bi ga 
seveda želeli vsi imeti. Ob vsaki kri-
zni situaciji prejmemo ponudbo za 
odkup tega patenta. Ko danes pogle-
dam nazaj, se nam je splačalo stroj 
patentirati, saj bi nam ga konkurenca 
sicer že zdavnaj odnesla. 

Rotoles je nastajal in nastal v času 
največje krize, ko so obresti čez noč 
odnesle več, kot je lahko prinesel naj-
večji zaslužek. Jasno nam je bilo, da 
moramo pogruntati nekaj, česar drugi 
nimajo. Upam si trdit, da gre za naj-
večjo inovacijo pri ploskovni obdelavi 
lesa v prejšnjem stoletju. Danes celo-

tna Evropa izdeluje furnirje debelej-
ših dimenzij na tem stroju. Gre za teh-
nično izredno zahteven stroj, danes 
smo njegov edini proizvajalec, naredili 
smo jih več kot tisoč in imajo ga podje-
tja od Amerike do Nove Zelandije. 
 
Leta 1994 nas Rotoles ni rešil, 
nismo namreč pristali na prodajo 
licence, niti prodajo patenta, želeli 
smo ga delati sami in še danes lju-
bosumno čuvamo ta patent. Ko 
smo takrat prišli z zares prestižno 
svetovno nagrado domov, ni pri-
šel noben bančnik in nam ponudil 
sredstva, da bi lahko zagnali nje-
govo širšo proizvodnjo. Edini poz-
dravi iz banke so bile visoke obresti.

Redno hodimo na velike sve-
tovne sejme 

Že kot obrtnik sem hodil na sejme 
v Milano, Hanover, že takrat smo 
verjeli, da je samo svetovni trg 
dovolj velik za našo industrijo. V 
Sloveniji prodamo 1 % naše pro-
izvodnje. Stroški udeležbe na veli-
kih sejmih so seveda zelo veliki, 
vendar potrebni. Hkrati pa je tudi 
treba vedeti, da če te ni na vodilnih 
svetovnih sejmih, te pač ni nikjer, 
ne obstajaš in posledično tudi ne 
moreš delati.
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Izbira poslovne  
banke v Podravju 

Nina Borstner
nina.borstner@dialogco.eu

V Sloveniji je trenutno registriranih 14 bank, to so 
Abanka, Banka Koper, Sparkasse, Deželna banka 
Slovenije, Gorenjska banka, Hypo Alpe-Adria-Bank, 
Nova KBM, Nova Ljubljanska banka, Poštna banka 
Slovenije, Raiffeisen, Sberbank, SKB, Unicredit in 
SID – Slovenska izvozna in razvojna banka. V kratkem 
so predvidene nove spremembe v smeri nadaljnje 
konsolidacije in zmanjševanja števila bank. Imajo 
podjetja in podjetniki v Podravju sploh še pregled, 
kako pester in kako kakovosten je nabor poslovnih 
bančnih storitev?

Podjetja in podjetniki imajo različne 
zahteve, ko se odločajo, s katero 
poslovno banko bodo sodelovali. 
Pred izbiro pa si moramo vedno 
postaviti nekaj ključnih vprašanj. 
Kot pri vsaki izbiri je pomembno 
že na začetku tudi vedeti, kakšne 
so naše potrebe in kaj si od banke 

želimo. Odločitev vsekakor zahteva 
daljši in skrben postopek izbiranja, 
saj je od tega odvisno, kakšne stro-
ške bomo imeli, koliko časa bomo 
namenjali bančnim storitvam, 
kakšne podpore svojim bančnim 
načrtom bomo lahko deležni in še 
veliko drugega. 

V nadaljevanju predstavljamo nekaj 
izkušenj podravskih podjetij z bankami 
ter njihove potrebe in pričakovanja do 
bank. Predstavljamo tudi banke, ki so 
se odzvale našemu povabilu k sodelova-
nju v Gospodarskih izzivih. Povprašali 
smo jih po njihovi ponudbi za podjetja 
in po njihovih prednostih. 

Banke v Podravju se predstavijo

Abanka
www.abanka.si 

Prednosti Abanke so  v sodob-
nem elektronskem poslovanju s 
podjetji in usmeritvi v digitaliza-
cijo ter strokovnem svetovanju na 
področju dokumentarnega poslo-
vanja. Uvedli so nove produkte, 

kot so spletna banka Abanet com 
in mobilna banka Abamobi com, 
ter dodali Abasms com, ki podje-
tjem zagotavlja hiter pregled nad 
poslovanjem prek poslovnih raču-
nov in poslovnih kartic. 

V Podravju imajo pet poslovalnic, štiri 
v Mariboru in eno na Ptuju. Sedež 
Sektorja za poslovanje s srednjimi in 
malimi družbami je v Celju, od koder 
krovno pokrivajo vzhodnoslovensko 
regijo, oddelek pa je tudi v Mariboru.

Banka Koper
www.banka-koper.si

Banka Koper je del bančne skupine 
Intesa Sanpaolo, ki kotira visoko na sve-
tovni lestvici najvarnejših bank. Imajo 
posebno ponudbo kratkoročnih kre-
ditov do enega leta, ki so namenjeni 
financiranju obratnih sredstev, uravna-

vanju denarnega toka ali premostitvi 
kratkoročnih likvidnostnih težav. Kot 
prva banka v Sloveniji ponujajo zavaro-
vanje in financiranje izvoza – Iz(i)voz. 
Izvoznikom omogočajo  odstop terjatev 
v zavarovanje in predčasno plačilo izda-

nih računov, tudi brez regresne pravice.

V Podravju imajo poslovalnice v Mari-
boru, na Ptuju, v Lenartu, Ormožu, 
Miklavžu pri Dravskem polju in Sloven-
ski Bistrici.

Sparkasse
www.sparkasse.si

Poslovne stranke lahko v poslovni 
enoti banke v Mariboru urejajo 
svoje finančne posle na enem 
mestu in pri enem svetovalcu 
(bančne storitve, lizing, fakto-
ring). Prednost za podjetja, ki 
poslujejo s tujino, so hitrejša in 
cenovno ugodnejša plačila zno-
traj bančne skupine Erste Group 
in Sparkasse (FIT plačila). Mala 

in srednje velika podjetja imajo 
možnost pridobiti sredstva pod 
ugodnejšimi pogoji – obrestna 
mera EIB kredita, ki ga zagota-
vljajo v sodelovanju z Evropsko 
investicijsko banko, je za vsaj 0,25 

% nižja od redne obrestne mere 
istovrstnih produktov. V Podravju 
imajo poslovalnice v Mariboru, 
na Ptuju, v Lenartu, Ormožu, 
Miklavžu pri Dravskem polju in 
Slovenski Bistrici.
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Deželna banka Slovenije
www.dbs.si

Pomembno je dobro poznavanje 
in razumevanje podjetja. Glede na 
namen predlagajo ustrezen produkt 
in pogoje financiranja, ki omogočajo 
uspešno in dolgoročno vzdržnost 
poslovanja. Prednosti so poznavanje 
lokalnega okolja, motivirani zapo-
sleni s praktičnimi izkušnjami in 
znanjem o podjetniškem svetovanju 

ter odzivnost. Pripravili so poslovne 
pakete s številnimi ugodnostmi in 
zagotavljajo cenovno ugoden pla-
čilni promet. Prednosti so razvejana 
poslovna mreža in vse oblike sodob-
nega elektronskega poslovanja.

V Podravju imajo poslovalnice v 
Mariboru, Slovenski Bistrici, Račah, 
Lenartu, na Ptuju, v Markovcih, 
Ormožu, Slovenj Gradcu, Dravo-
gradu, Radljah in na Prevaljah. 

Hypo Alpe-Adria-Bank
www.hypo-alpe-adria.si

Mikro podjetjem nudijo cenovno 
zanimive poslovne pakete, večjim 
podjetjem pa se prilagajajo individu-
alno. Pri odobravanju naložb upošte-
vajo bonitetne učinke vseh lastniško 
ali ekonomsko povezanih oseb. Nji-
hov cilj je, da stranki postanejo pravi 

finančni partner v vseh pogledih. 
Pri financiranjih namen ločujejo na 
investicije in obratni kapital, temu 
prilagodijo tudi vrsto financiranja. 
V redno ponudbo uvrščajo nostro 
garancije in vse vrste akreditivov. Pri 

namenskem financiranju sodelujejo 
tudi z drugimi inštitucijami, ki lahko 
nudijo dodatne ugodnosti. 

Prisotni so v Mariboru z dvema 
poslovalnicama in z eno na Ptuju. 

NLB
www.skb.si

Storitve nudijo v okviru razvejane 
mreže poslovalnic, preko elektron-
ske banke NLB Proklik in podjetni-
škega NLB Kontaktnega centra, ki 
delujeta 24 ur na dan in 7 dni v tednu. 

Je največja slovenska bančno-
-finančna skupina, ki jo poleg ban-
čništva zaokrožujejo tudi druge 

finančne dejavnosti in ponuja stran-
kam celovito ponudbo univerzalne 
finančne institucije. Na enem mestu  

 
lahko koristijo storitve komercial-
nega, trgovinskega in investicijskega 
bančništva. 

V severozahodni Sloveniji imajo 
podjetniški center v Mariboru, Mur-
ski Soboti, Velenju, Celju in Slovenj 
Gradcu. Za večjo dostopnost skrbi 
tudi ekipa mobilnih bančnikov. 

Nova KBM
www.nkbm.si

Nova KBM je kakovosten partner, ki 
podjetjem ne omogoča le bančnih 
storitev, ampak celovito finančno 
svetovanje. Podpirajo poslovne ideje, 
ki prinašajo dodano vrednost pod-

jetništvu in imajo razvojni poten-
cial. S celovito ponudbo storitev 

podjetnikom zagotavljajo kakovo-
stno in sodobno finančno podporo v 
vseh obdobjih poslovanja in razvoja 
poslovne ideje oz. projekta. 

Podjetjem nudijo razvejano mrežo 
lokacij: www.nkbm.si/kontaktne-
-informacije-poslovnih-centrov.
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Sberbank 
www.sberbank.si

Svoje produkte in storitve čim bolj 
prilagodijo željam in potrebam upo-
rabnikov, njihovim strankam. Fleksi-
bilnost, dinamičnost, strokovnost in 
kar je za komitente zelo pomembno 
– konkurenčnost storitev in produk-
tov, so tiste karakteristike, ki banko 
Sberbank ločujejo od konkurence in 

predstavljajo njeno prednost. 
Sberbank poleg tega odlikuje tudi 
inovativnost, saj svojim strankam 
poleg klasičnih storitev ponuja tudi 
druge produkte. V zadnjem obdobju 

še posebej izstopajo paketni računi 
in pa storitve Plačniške asistence. 

V Podravju imajo podružnico v Mari-
boru.

SKB
www.skb.si

Poleg kakovosti storitev, ki temelji 
na odlični izvedbi in strokovnem 
svetovanju, za katero poskrbijo 
skrbniki podjetij z visoko odziv-
nostjo in individualno obravnavo, 
posebno pozornost posvečajo 
celovitim in dolgoročnim poslov-
nim odnosom s strankami. 

Ponujajo storitve za vsakodnevno 
poslovanje, prizadevajo si spodbu-
jati razvoj malega gospodarstva in 
finančno podpreti dobre poslovne 
ideje. Trenutno lahko vse nove 
stranke izkoristijo ugodnosti 
paketne ponudbe, ki prinaša pri-
hranke, za tiste s potrebo po 
financiranju je na voljo posebna 
ponudba dolgoročnih kreditov. 

UniCredit Bank
www.unicreditbank.si

V vseh poslovalnicah potrebe pod-
jetnikov obravnavajo celovito, kar 
pomeni, da s strokovnim nasvetom 
in ponudbo stojijo ob strani tako 
start up-om kot tudi zrelim podje-
tjem in na enem mestu poskrbijo 

za podjetnikove poslovne in osebne 
finance. Z ugodnimi krediti z doda-
tno znižanimi obrestnimi merami 
poskrbijo za optimalno likvidnost 
podjetja, z ugodnimi investicijskimi 
krediti pa v sodelovanju s Podjetni-

škim skladom Republike Slovenije 
podpirajo rast podjetij. 

V Podravju so prisotni z dvema 
poslovalnicama v Mariboru in eno 
na Ptuju.

SID – Slovenska izvozna 
in razvojna banka
www.sid.si

Opravljajo dejavnosti financira-
nja na področju tržnih vrzeli, kot 
so majhna in srednje velika pod-
jetja, tehnološki, razvojni, okolje-
varstveni in energetski projekti, 
javna infrastruktura ipd., ter zava-
rovanja izvoznih kreditov in inve-

sticij slovenskih podjetij v tujini. 

SID banka dopolnjuje ponudbo 
komercialnih bank. Za kredite 
SID banke so značilne stroga 
namenskost (tržne vrzeli), dolga 
ročnost, pogosto tudi z moratori-

jem na odplačilo glavnice, ter ugo-
dne obrestne mere. 

Nimajo svoje mreže poslovalnic, 
zato večji del programov izvajajo 
prek poslovnih bank, neposredno 
financiranje pa prek spletne strani. 
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Izkušnje podjetij 
z bankami: ELPRO 
Lepenik & Co.
Začetki pred 25 leti so bili takšni, da 
med bankami nisi imel kaj izbirati. 
Ob prvi večji investiciji smo pri dveh, 
takrat in še danes največjih bankah, 
prejeli cel seznam zahtev. Takrat 
je prisluhnila Probanka in tako 16 
let ostala naša edina banka. Leta 
2013 smo povabili k sodelovanju vse 
banke v Podravju, večinoma so imele 
za nas zastarele storitve. Najbližje 
našemu poslovanju, prejšnji banki in 
lokacijsko nam je bila Banka Koper. 
Lani smo z njimi speljali našo najve-
čjo investicijo. 

Izzivi današnjih dni vsekakor nakazu-
jejo, da bomo dobre banke in ban-
čnike ob sebi še bolj potrebovali kot 
nekoč. Potrebujemo fleksibilnost, 
hitrost, zanesljivost in strokovne 
odgovore na izzive današnjega časa v 
smeri celostne bančne podpore.

Aleksandra Lepenik,  direktorica 

Izkušnje podjetij 
z bankami: Talum
V skupini Talum opažamo pozi-
tivne spremembe v pristopu bank 
do predstavitev svojih ponudb in 
pri plasiranju svojih virov. Nekoliko 
težje se je z bankami dogovoriti za 
nove projekte, saj so pričakovanja 
bankirjev glede donosnosti veliko-
krat previsoka. V skupini Talum smo 
se v preteklem 12-mesečnem obdo-
bju z bankami uspešno dogovorili 
za spremembo pogojev pri obstoje-
čih kreditnih linijah in za potrebna 
investicijska sredstva, z večjo zaskr-
bljenostjo pa opazujemo konsoli-
dacijo bančnega sistema in novo 
strategijo bank, saj se nekatere ne 
osredotočajo več na velika podje-

tja. Posledično lahko to predstavlja 
tveganje za zmanjšanje ponudbe za 
večja podjetja.

Primož Visenjak, vodja financ Primož Visenjak
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Inovativnost v Podravju 
nikoli ne preneha 

Štajerska gospodarska zbornica
info@stajerskagz.si

Podelitev priznanj za najboljše 
inovacije podravske regije je za 
Štajersko gospodarsko zbornico 
tradicionalni dogodek, ki ga z 
namenom spodbujanja inovativ-
nega razmišljanja in delovanja 
organizira že vrsto let. Letos je v 
razpisnem roku prispelo 23 ino-
vacij, pri katerih je sodelovalo 88 
inovatorjev. Vse prispele vloge je 
pregledala strokovna komisija, ki 
jo je vodil dr. Marjan Leber, sode-
lovala pa sta Bruno Rumež in dr. 
Drago Bokal. 

Izbor za najboljšo inovacijo 
Podravja spodbuja podjetja in 
samostojne inovatorje k višji sto-

pnji inovacij, razvijanju inova-
cijske kulture in doseganju vse 
višje kakovosti ne samo na regi-
onalni, ampak tudi nacionalni 
ravni. »Veliko inovativnih predlo-
gov prihaja iz dobro organiziranih 
podjetij, ki so hkrati tudi uspešni 
izvozniki, in zagotovo so mnoge 
inovacije že v preteklosti pripo-
mogle k uspešnosti teh kolekti-
vov. Je pa veliko zanimivih inova-
cij tudi v manjših podjetjih in na 
vseh področjih, ne samo na tehno-
loškem, kar je zagotovo zelo raz-
veseljivo,« je po podelitvi pove-
dala mag. Aleksandra Podgornik, 
direktorica ŠGZ. 

14. podelitev priznanj podravske regije za inovacije 2016

Prireditev, na kateri so podelili  
3 zlata, 9 srebrnih in 7 brona-
stih priznanj ter 4 diplome, je 
potekala 9. maja v Tehniškem 
šolskem centru v Mariboru. 
Zlati nagrajenci so se uvrstili v 
nacionalni izbor, ki ga organi-
zira GZS s partnerjema Ministr-
stvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo ter Javno agencijo 
Spirit Slovenija. 
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je sodoben tehniški izobraževalni 
center, namenjen izobraževanju 
mladine in odraslih. V sestavi cen-
tra so: 

Dijaški dom je bil ustanovljen leta 
1945. V svoji bogati zgodovini je 
bil večkrat renoviran, današnjo 
podobo pa je dobil leta 1984.

Srednja šola je v šolskem letu 
2015/2016 izobraževala 860 dija-
kov in dijakinj, za naslednje šolsko 
leto pa bo  vpisala dijake v nasle-
dnje izobraževalne programe:

• nižje poklicno izobraževanje – 
pomočnik v tehnoloških procesih, 

• srednje poklicno izobraževanje – 
avtoserviser, avtokaroserist, insta-
later strojnih instalacij, oblikova-
lec kovin – orodjar, izdelovalec 
kovinskih konstrukcij in mehatro-
nik operater, 

• poklicno-tehniško izobraževanje 
– avtoservisni tehnik in strojni 
tehnik, 

• srednje strokovno izobraževanje 
– strojni tehnik in tehnik meha-
tronike. 

Višja strokovna šola  izobražuje v 
dveh programih:
• strojništvo in
• avtoservisni menedžment

MIC – medpodjetniški izobraže-
valni center, ki je namenjen izva-
janju praktičnega izobraževanja in 
usposabljanju za potrebe vzgojno-
-izobraževalnega zavoda in gospo-
darstva.  

Tehnični šolski center Maribor

V skladu z razpisom je v razpisnem 
roku prispelo 23 inovacij: 

• 11 produktnih inovacij,
• 3 procesne inovacije,
• 1 trženjska inovacija,
• 1 organizacijska
• in 7 kombiniranih inovacij.

Pri prijavljenih inovacijah 
je sodelovalo 88 inovatork 
in inovatorjev. Vse prispele 
vloge je ocenjevala komisija 
v sestavi:

• Dr. Marjan Leber, 
predsednik,

• Dr. Drago Bokal, član,
• Bruno Rumež, član.

INOVACIJE 2016 
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LEDINEK ENGINEERING D.O.O. 

PRIMAT, TOVARNA KOVINSKE 
OPREME D.D.

KREATIVNI ALUMINIJ, D.O.O.,  
IN VIP VIRANT, D.O.O.

PREDLAGATELJ: LEDINEK ENGINEERING, D.O.O.  

INOVATORJI: 
Gregor Ledinek, Janez Robnik, Dušan Lačen
 
INOVACIJA:  
Multiplan večstransko skobeljno-profilirni stroj, opremljen z 
orodjem Ledinek Tool Manager

Visoko zmogljivo postrojenje za vzdolžno obdelavo produktov iz masivnega 
lesa, plastike, MDF-a in podobnih materialov je namenjeno integraciji v 
proizvodne linije v visoko zmogljivih industrijskih obratih. Omogoča precizno 
skobljanje, profiliranje in razrez do pomika 250 m/min ter enostaven in 
hiter prehod med različnimi nastavitvami in orodji, kar omogoča izjemno 
fleksibilnost pri proizvodnji različnih produktov.

PREDLAGATELJ: PRIMAT, TOVARNA KOVINSKE OPREME D.D.

INOVATORJI: 
Tomaž Planinšič, Damjan Ribič, Boštjan Ferk, 
Zvonko Kolar, Aleš Čehič, Vesna Gobec
 
INOVACIJA:  
Nova generacija eksplozijsko odpornih bankomatnih blagajn

Nova konstrukcija eksplozijsko odpornih bankomatnih blagajn je izrednega 
pomena za prihodnost podjetja Primat, saj so bankomatne blagajne glavni 
prodajni artikel v podjetju. S pomočjo inovativne nove konstrukcije so 
izpolnili vse zahteve naročnikov.
V sodelovanju s tujim partnerjem so razvili nov zaklepni mehanizem, ki 
izpolnjuje vse zahteve projekta po univerzalnosti uporabe različnih ključavnic, 
hitrosti/enostavnosti vgradnje in hkrati tudi zahtevani protivlomni odpornosti. 
S to inovacijo je sedaj možno v tovarni vgraditi ali na terenu zamenjati 
katerokoli visokovarnostno ključavnico v času, krajšem od 10 minut. 

PREDLAGATELJ:  KREATIVNI ALUMINIJ, D.O.O., IN VIP VIRANT, D.O.O.

INOVATORJI: 
Robert Virant, Rajko Habjanič, Matjaž Bukšek
 
INOVACIJA:  
Lumenova CCL06 led svetilka z reflektorsko optiko za javno 
razsvetljavo z življenjsko dobo do 100.000 ur in garancijo 20 let

Podjetji Kreativni aluminij in Vip Virant sta zasnovali inovativno LED svetilko 
Lumenova CCL06, ki je del Lumenova CCL kolekcije LED svetil za javno 
razsvetljavo. LED svetilko sestavljajo inovativno aluminijasto ohišje in 
patentiran inteligenten samuregulativen svetilni modul z reflektorsko optiko. 
Patentiran svetilni modul v povezavi z inovativno zasnovanim aluminijastim 
ohišjem z visoko elektro-termično prevodnostjo dosega življenjsko dobo 
do 100.000 ur oziroma ima 20 let garantirane življenjske dobe, kar je v 
povprečju 3-krat več od konkurenčnih produktov.

INOVACIJE 2016 

ZLATA PRIZNANJA 
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Predlagatelj

 
Inovatorji

 
Inovacija

Talum, tovarna aluminija, d.d. Milica Pišek, Boštjan Vajda, Aleksander Irgolič, Matevž Mohorko Digitalno upravljanje procesov v skupini Talum

Gorenje surovina, d.o.o. prof. dr. Riko Šafarič, doc. dr. Janez Kramberger, prof. dr. Andrej 
Šorgo, dr. Janez Ekart, dr. Božidar Bratina, mag. Tadej Krošlin, doc. 
dr. Suzana Žilič Fišer, dr. Peter Göncz, mag. Frančišek Tašner, prof. 

dr. Janja Trček, prof. dr. Zdravko Kravanja, Jure Fišer, Vilijana Brumec

Vakuumsko sušenje muljev iz čistilnih naprav

Cimos, d.d., tovarna Maribor Boštjan Kovše, Jože Rihtarič Razvoj in uvedba 10-gnezdne croning maske za litje 
centralnega ohišja Borg Warner – SGDI

Cimos, d.d., tovarna Maribor Tomaž Štumberger, Boštjan Kovše, Robert Kočevar, Franci Očko Nova definicija litja odlitka – 

Swatycomet, d.o.o., in Yaskawa, 
d.o.o.

Swatycomet: Igor Dobravc Mesarec, Božo Jančič, Peter Javoršek, Vili 
Potočnik, Valentina Prapotnik, Milena Krajnik

Yaskawa: Hubert Kosler, Aljoša Zupanc, Matej Merka, Damian Siraj, 
Erih Arko, Uroš Kromar, Peter Arko

Avtomatsko testiranje kvalitete brusnih plošč iz speci-
alnega bakelita s simulacijo ročnega brušenja

Perutnina Ptuj, d.d. Franc Čelan, Milena Valant Majcen, Brigita Vindiš Zelenko, Slavko Ficko, 
Brigita Selinšek

Piščancem prijazna reja

EIC Univerzum Minerva mag. Vanja Jus, mag. Peter Cokan HIBRA, državno prvenstvo v hitrem branju

MRA – podjetno v svet podjetništva Bojan Kužnar, Vitja Podlesek Postopek in receptura za izdelavo krmil za prehrano polžev

Perutnina Ptuj, d.d. Mitja Kmetec, Slavko Ficko, Matjaž Zorc, Mija Gačnik Poli protektor – zaščitni pokrovček za Poli klobaso

 
Predlagatelj

 
Inovatorji

 
Inovacija

Tehniški šolski center Maribor Niko Drozg Traktorski cepilnik hlodovine

Nova KBM, d.d. Alenka Senčar, Tine Lugarič Prvi prenos koncerta v živo prek svetlobnih oglasnih 
vitrin (citylightov)

Dravske elektrarne Maribor, 
d.o.o.

dr. Boštjan Gregorc Povečanje energetske učinkovitosti hladilnega siste-
ma HE Zlatoličje

Zveza Slovenska unija pacientov Borut Ambrožic, Ddr. Matjaž Mulej, Vera Feguš, Nadežda Stanojević, 
Metka Slamič

DO-iT (Družbenoodgovorni – inovativni trojček)

Kogeneracijski sistemi, d.o.o. Vladimir Romih Pomična industrijska – kovinska streha

Občina Hoče Slivnica Marko Soršak, mag. Peter Cokan, mag. Vanja Jus Prvi otroški občinski svet v Sloveniji

Pfeifer & Langen d.o.o. Amadeja Bratuša, Ana Fürst, Tinkara Marčec, prof.dr. Drago Bokal, 
doc.dr. Tanja Gologranc, Zdravko Zadravec, mag. Zlatka Marčec

Optimizacija poslovnih procesov za zmanjšanje izgub 
delovnega materiala

 
Predlagatelj

 
Inovatorji

 
Inovacija

Mitja Greifoner, samostojni inovator Mitja Greifoner Ključavnica – mehanizem za mala dvoriščna vrata 
brez podpornega stebrička

Dr. Anita Kovač Kralj, samostojna inovatorka Dr. Anita Kovač Kralj Tehnološki postopek povečanja presnove aspirina

Sitec, d.o.o. Thomas van Veen, Darko Obretan, Simon Štrancar Avtoplinski sistem tekoče faze utekočinjenega 
naftnega plina za motorje z direktnim vbrizgom 

goriva v valj motorja

Vitaaqua, d.o.o. Ivan Prelog, Tomaž Prelog, Andrej Prelog Peščeni dual filter

INOVACIJE 2016

BRONASTA PRIZNANJA

DILPOME

SREBRNA PRIZNANJA
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PROMOCIJA ZDRAVJA

mag. Nina Šab, Gospodarska zbornica 
Dolenjske in Bele krajine
nina.sab@gzdbk.si

Ubijalci produktivnosti, 
kreativnosti in 
motivacije zaposlenih

Tokrat opozarjamo na 
duševne motnje, saj 
so četrti najpogostejši 
razlog bolniške odso-
tnosti zaposlenih z dela 
v Sloveniji. Te so naj-
pogostejša reakcija na 
stres, tesnobo in depre-
sijo. Privedejo lahko 
do resnih zdravstvenih 
zapletov, kot so rana na 
želodcu, glavoboli, bole-
čine v hrbtenici, srčni 
infarkt ali maligna obo-
lenja, in so vse pogo-
stejši, učinkovit krivec 
za zmanjšanje produk-
tivnosti, kreativnosti in 
(samo)motivacije zapo-
slenih.

V okviru projekta APP 
(več o projektu, ki je 
sofinanciran s strani 
ZZZS, vam je na voljo na 
www.app-zdm.si) smo 

s strokovnjaki s podro-
čja duševnega zdravja 
(psihiatri, psihologi ter 
s specialisti medicine 
dela, prometa in športa) 
izdelali enostavna pripo-
ročila, s katerimi lahko 
krepimo odpornost na 
duševne obremenitve in 
zmanjšamo njihov nega-
tivni učinek na zdravje 
in produktivnost zapo-
slenih. 

Priporočila smo obliko-
vali v desetih jedrnatih 
in atraktivnih plakatih, 
ki jih lahko delodajalci 
brezplačno pridobijo na 
strokovni spletni plat-
formi projekta APP: 
www.zapp.si. 

Delodajalcem pripo-
ročamo, da plakate 
postavite na oglasno 

desko, v interni časo-
pis, na intranet ali na 
ostala obljudena mesta 
v organizaciji, tako da 
je posamezen plakat, 
ki predstavlja enega 
od desetih korakov 
do duševnega zdravja, 
na voljo vsem zaposle-
nim vsaj nekaj tednov, 
nato pa ga zamenjate z 
novim.

Poleg plakatov so na 
www.zapp.si deloda-
jalcem, zaposlenim in 
strokovni javnosti na 
voljo še ostale upo-
rabne vsebine s podro-
čja promocije zdravja 
pri delu. Med temi so 
tudi brezplačna e-izo-
braževanja – stres in 
izgorevanje, zdrava 
hrbtenica in zdravo 
pisarniško delo. 

Po podatkih NIJZ je za Slovenijo razvidno, da 
bolniška odsotnost zaposlenih nastopi predvsem 
zaradi bolezni mišično-skeletnega sistema in 
vezivnega tkiva, poškodb in zastrupitev izven dela, 
bolezni dihal, duševnih in vedenjskiht motenj ter 
poškodb in zastrupitev pri delu.

»Projekt APP – Atraktivna Promocija Promocije zdravja pri delu je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za 
promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.«

Projekt APP – Atraktivno Promocijo Promocije zdravja pri delu je na podlagi javnega 
razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 
in 2016 finančno podprl ZZZS.

10 priporočil
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hranjujte se koristno

    
    

  B

odite telesno aktivni

»Projekt APP – Atraktivna Promocija Promocije zdravja pri 
delu je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov 
za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 

finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.«
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Več atraktivnih in koristnih vsebin na www.zapp.si.
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Spretno 
s čustvi

8.
V stresnih situacijah nas lahko preplavijo 

čustva, ki motijo našo komunikacijo in uspešno 
reševanje dogodka. Da smo s svojimi čustvi bolj usklajeni, 

nam pomagajo: 

trening asertivnosti, kjer se učimo odločno, 
a vljudno zastopati svoje interese in stališča 
ter zahtevati, kar nam pripada;

trening socialnih veščin, kjer se učimo vesti 
in se sporazumevati v različnih okoliščinah z 
različnimi ljudmi;

trening dobrega počutja, kjer se učimo biti 
zadovoljni s tem, da neko nalogo opravimo 

dovolj dobro namesto popolno.
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»Projekt APP – Atraktivna Promocija Promocije zdravja pri 
delu je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov 
za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 

finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.«
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Dihajte 
umirjeno 

9.
Tako kot velja, da pričnemo 

v stresni situaciji dihati pospešeno 
in plitvo, velja vpliv tudi v obratni smeri - z 

dihanjem lahko umirimo stresno reakcijo:

Hitra sprostitvena tehnika: globoko vdihnemo skozi nos, zadržimo 
sapo za približno 10 do 20 sekund in hkrati napnemo čim več mišic v 

telesu. Izdihnemo skozi usta in popustimo napetost v mišicah.

Ritmično dihanje: počasi vdihnemo skozi nos, štejemo do tri, nato 
izdihnemo skozi nos in štejemo do tri. Sape ne zadržujemo. V tem ritmu 

dihamo nekaj minut.

Globoko dihanje: globoko, umirjeno dihamo s trebušno repono.

Nasvet
Progresivna mišična sprostitev je 

razširjena sprostitvena tehnike, pri 
kateri poskusimo hkrati napeti čim 
več mišičnih skupin (pesti in roke, 
ramena, trebuh, obrazne mišice, 
stegna, meča, prste na nogah), 

zadržimo pet sekund in nato 
sprostimo. Dihamo umirjeno 
in postopek čez deset sekund 

ponovimo.

I 21
Konzorcij projekta sestavlja devet partnerjev. Od tega trije strokovni partnerji in šest regijskih gospodarskih zbornic Slovenije. Poleg strokovnega nosilca projekta Zavoda 
ZAP (Zavod za Atraktivno Promocijo zdravja) sta strokovna partnerja projekta Sindikat zdravnikov družinske medicine Slovenije PRAKTIK.UM in Zveza društev – 
Slovensko zdravniško društvo, Združenje medicine dela, prometa in športa ter vse regijsko samostojne gospodarske zbornice, poleg Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele 
krajine so to še: Pomurska gospodarska zbornica, Primorska gospodarska zbornica, Regionalna gospodarska zbornica Celje, Štajerska gospodarska zbornica in Savinjsko-
šaleška gospodarska zbornica.
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Orodje ISOP je namenjeno deloda-
jalcem za pomoč pri pripravi celo-
stnega programa promocije zdravja 
na delovnem mestu, ki je obve-
zni sestavni del politike varnosti in 
zdravja pri delu in nadgrajuje kla-
sične dejavnike tveganja. Zasnovano 
je tako, da se prilagaja potrebam spe-
cifičnega podjetja oz. delovne orga-
nizacije, ne glede na njeno panogo 

ali velikost. Uporabnika vodi skozi 
ključne korake načrtovanja, izvaja-
nja in vrednotenja promocije zdravja 
na delovnem mestu, ob čemer nudi 
dodatna pojasnila o ciljih, namenu 
in koristih posameznega koraka. 
Orodje ISOP med drugim vključuje 
nabor ukrepov promocije zdravja 
na delovnem mestu po posameznih 
področjih in dodatne pripomočke 

(vprašalnike, checkliste, strokovno 
informativno gradivo), ki jih delo-
dajalci lahko uporabite v sklopu pro-
mocije zdravja na delovnem mestu.

Vabljeni, da orodje ISOP preizkusite 
in sami izdelate program promocije 
oz. obstoječega spremenite ali nad-
gradite!

Projekt »Razvoj interaktivnega spletnega orodja za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja 
promocije zdravja na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na 
delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V sodelovanju z Združenjem delodajalcev Slovenije (nosilec projekta) in Izobraževalno 
raziskovalnim inštitutom Ljubljana (raziskovalna organizacija) smo v okviru projekta 
»Razvoj interaktivnega spletnega orodja za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in 
evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu« razvili interak-
tivni spletni pripomoček za pripravo programa promocije zdravja na delovnem 
mestu, krajše imenovan orodje ISOP. 

ORODJE ISOP JE NA VOLJO ZA BREZPLAČNO UPORABO NA SPLETNI STRANI
http://zdrav-na-delu.si/orodje,

IN SICER DO KONCA TRAJANJA PROJEKTA, TOREJ DO 10. NOVEMBRA 2016. 

Preprosta in brezplačna 
priprava program promocije 
zdravja na delovnem mestu 
s pomočjo orodja ISOP

Alenka Gajšek, Izobraževalno 
raziskovalni inštitut Ljubljana
alenka.gajsek@iri-lj.si

V sodelovanju z Združenjem delodajalcev Slovenije (nosilec projekta) in Izo-
braževalno raziskovalnim inštitutom Ljubljana (raziskovalna organizacija) 
smo v okviru projekta »Razvoj interaktivnega spletnega orodja za deloda-
jalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja promocije 
zdravja na delovnem mestu« razvili interaktivni spletni pripomoček za pri-
pravo programa promocije zdravja na delovnem mestu, krajše imenovan 
orodje ISOP. 
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POMEMBNI DOSEŽKI ČLANOV

VEČ INFORMACIJ O DRUŠTVU NAJDETE NA  SPLETNI STRANI
HTTP://USERS.VOLJA.NET/DRU-KAD/.

VABLJENI NA DOGODKE DRUŠTVA IN DA POSTANETE NAŠI ČLANI!

115-letnica Mariborskega 
vodovoda in uspešna 
izvedba 32. Komunaliade

info@mb-vodovod.si

1901 2016

Delovanje društva sega v leto 
1976, ko je skupina zanesenjakov 
in kadrovskih strokovnjakov usta-
novila društvo. Dosedanji predse-
dniki društva so bili Jože Planov-
šek, Evgen Lutarič, Srečko Bogovič, 
Jožica Prizmič, Draga Kšela in Mir-
jana Ivanuša-Bezjak.

Društvo je član Zveze društev 
za kadrovsko dejavnost Slove-
nije (www.skz.si), v okviru katere 
deluje 17 območnih društev. Slo-
venska kadrovska zveza je tudi 
član evropske zveze European 
Association for People Manage-
ment (www.eapm.org).

Praviloma vsak mesec se člani dru-
štva udeležijo mesečnih strokov-

nih srečanj, ki pokrivajo najrazlič-
nejše tematike s področja kadro-
vske funkcije in njene vloge v 
delovanju podjetij in organizacij.

Ob 40. obletnici delovanja dru-
štva se zahvaljujemo vsem dose-
danjim članom ter vsem, ki so s 
svojim delom prispevali k razvoju 
in vlogi kadrovske funkcije v 
Podravju.

40 let Društva kadrovskih 
delavcev Maribora, Lenarta in 
Slovenske Bistrice

Mag. Mirjana Ivanuša-Bezjak, 
predsednica društva
ivanusa.mirjana@gmail.com

Delovanje društva sega v leto 
1976, ko je skupina zanesenja-
kov in kadrovskih strokovnja-
kov ustanovila društvo. Doseda-
nji predsedniki društva so bili 
Jože Planovšek, Evgen Lutarič, 

Srečko Bogovič, Jožica Prizmič, 
Draga Kšela in Mirjana Ivanuša-
-Bezjak.

Društvo je član Zveze društev za 
kadrovsko dejavnost Slovenije 
(www.skz.si), v okviru katere 
deluje 17 območnih društev. 
Slovenska kadrovska zveza je 
tudi član evropske zveze Euro-
pean Association for People 
Management (www.eapm.org).

Praviloma vsak mesec se člani dru-
štva udeležijo mesečnih strokov-
nih srečanj, ki pokrivajo najrazlič-
nejše tematike s področja kadro-
vske funkcije in njene vloge v 
delovanju podjetij in organizacij.

Ob 40. obletnici delovanja društva 
se zahvaljujemo vsem dosedanjim 
članom ter vsem, ki so s svojim 
delom prispevali k razvoju in vlogi 
kadrovske funkcije v Podravju.
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Ko dvignem sebe, 
dvignem Maribor

Bistvo gibanja Ko dvignem sebe, dvignem Maribor je dvig posameznika, pod-
jetnika in družbe, da prevzame odgovornost zase in svoje okolje v svoje roke 
na etičen način. 

Iris Magajna, predsednica društva 
Papillam  
info@pupillam.si

Nosilec gibanja je društvo Pupil-
lam, socialno podjetje, ki za aktiv-
nosti gibanja ne prejema finan-
ciranja. Sodeluje veliko pro-
stovoljcev in entuziastov, tako 
posameznikov kot podjetnikov, 

motiviranih za pozitivne spre-
membe v družbi. 
Vabimo vas, da gibanje podprete:
 
• kot partnerji Ko dvignem 

sebe, dvignem Maribor 

• kot pokrovitelji 2016 
• kot donatorji z nakazilom 

poljubnega zneska, ki vas “ne 
bremeni, temveč bogati”, na 
račun IBAN SI56 6000 0000 
0630 571 HRANILNICA LON

VEČ O GIBANJU:
 WWW.FACEBOOK.COM/OCISTIMO
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AKTUALNO

Razpis za 
svetovalno in 
izobraževalno 
dejavnost 
zaposlenih

Irena Urankar, direktorica 
Andragoškega zavoda Maribor 
irena.urankar@azm-lu.si

Andragoški zavod Maribor-
-Ljudska univerza se pri-
javlja na dva javna razpisa 
Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport in Evrop-
skega socialnega sklada, ki 
sta namenjena tako svetova-
nju odraslim za vključitev v 
izobraževanje kot tudi izva-
janju programov za prido-
bivanje temeljnih in poklic-
nih kompetenc. Predno-
stna ciljna skupina razpisa 
so zaposleni z manj kot štiri 
letno srednjo šolo, ki so 
obenem starejši od 45 let.
Vsebine novih javnih raz-
pisov  se bodo nanašale 

na izvajanje svetovanja o 
izobraževanju in učenju, 
razvoju in organizaciji pro-
gramov splošnega izobra-
ževanja, kjer bomo lahko 
vsebino dorekli skupaj s 
podjetji ipd. Konkretno to 
pomeni izobraževanje zapo-
slenih, vse od računalniških 
izobraževanj, tujih jezikov 
do izobraževanj o komuni-
kaciji, mediaciji, varovanja – 
ohranjanja zdravja itd. 

Projekt je v fazi prijave in 
v kolikor bomo uspešni na 
navedenih javnih razpisih, 
bi lahko podjetja računala 
na 100 % financiranje dejav-
nosti.

V kolikor želite več infor-
macij, lahko kontaktirate 
Andragoški zavod Maribor-
-Ljudsko univerzo.

SPLETNA STRAN: WWW.AZM-LU.SI
KONTAKT: IRENA URANKAR, 02 / 234 11 11

ALENKA SAGADIN MLINARIČ, 02 / 234 11 34
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ŠTAJERSKA BLAGOVNA ZNAMKA

ORINOCO: Ko 
žeja postane 
užitek 
Orinoco je manjše dru-
žinsko podjetje s sede-
žem na Ptuju. V začetku 
so se usmerili v lastno 
predelavo zgoščenih sa-
dnih sokov za hotele, kar 
je bilo v zgodnjih 90. le-
tih pri nas še precejšnja 
novost. Tako so se sprva 
veliko ukvarjali z ozave-
ščanjem strank o kako-
vosti takšne predelave. 
Vztrajnost je obrodila sa-

dove, lastno proizvodnjo 
pa so uspešno dopolni-
li z drugimi ponudni-
ki izdelkov za hotelske 
zajtrke. Podjetnost in 
nenehno iskanje nove 
ponudbe jih peljeta stru-
mno naprej. V zadnjem 
obdobju se usmerjajo v 
procesne meritve, kjer 
vidijo velik potencial za 
nadaljnjo rast in razvoj 
podjetja.  
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ŠTAJERSKA BLAGOVNA ZNAMKA

V začetku so se soočali s težavami, 
saj uporabniki niso poznali razlik 
med sirupi, bazami in zgoščenimi 
sadnimi sokovi, kar pa se je z leti pre-
cej spremenilo. Pred desetimi leti so 
v Orinocu tako pokrivali več kot 60 
% slovenskega tržnega deleža. Slabša 

gospodarska situacija je pripeljala do 
upada prodaje zmrznjenega zgošče-
nega sadnega soka. Nekateri hoteli 
so ga zamenjali s cenejšimi in slab-
šimi izdelki za pripravo napitkov za 
zajtrke, ki jih nikakor ne moremo in 
ne smemo imenovati sadni sok, pou-

darjajo v Orinocu. Ob lastni proizvo-
dnji so dodali še ponudbo sadnih 
pirejev, ki so prav tako v zamrznje-
nem stanju. Sodelujejo z enim bolj-
ših proizvajalcev sadnih pirejev, 
nizozemskim podjetjem Fruit Life.

Pred letom dni so ponudbo za 
hotele obogatili še z novim načinom 
postrežbe marmelad in medu. Nem-
ški proizvajalec Göken Honey Farm 
je razvil lične dispenzerje za samo-
postrežbo svojih izdelkov pri zajtr-
kih in osvaja praktično vse evropske 
hotele. Orinoco trenutno beleži naj-
večjo rast s temi proizvodi, največjo 
na hrvaškem trgu.

Zastopajo še nemško podjetje Frilich, 
ki ima visokokakovostno opremo za 
pripravo samopostrežnih zajtrkov.

Podjetje Orinoco je bilo ustano-
vljeno leta 1989 z osnovnim name-
nom hotelom ponuditi zgoščene 
sadne sokove za obogatitev ponudbe 
za zajtrke. Izvorna ideja je bila 
gostinstvu ponuditi sadni koncen-
trat v zmrznjenem stanju, iz katerega 
potem sami pripravijo sadni sok, ki je 
brez konzervansov in drugih dodat-
kov. Da je bila ideja prava, pričajo 

številne prednosti takšnih izdelkov. 
Cena pripravljenega sadnega soka je 
zmanjšana za polovico, skladiščenje 
in odpadna embalaža sta zmanjšana 
na petino, enostavna priprava ... Na 
prvem mestu pa je seveda kakovost 
sadnega soka, ki je v današnjih časih, 
ko postajajo potrošniki pozorni na 
izvor, predelavo ter dodatke v hrani 
in pijači, še kako pomembna. 

V Orinocu sledijo potrebam sodob-
nega tržišča z izdelovanjem in uspe-
šnim trženjem visokokakovostnih 
izdelkov. Imajo dolgoletne izku-
šnje, odlikujejo pa jih tudi odgo-
vornost, pridnost in optimizem. 
Njihova vizija je ostati prepoznavno 
podjetje za proizvodnjo zgošče-
nih sadnih sokov in drugih izdel-
kov v ponudbi. S strankami ustvar-
jajo partnerske odnose ter prijetno 
okolje za zaposlene. Sledijo vre-
dnotam skupinskega dela in stre-
mijo k najvišji kakovosti izdelkov in 
storitev. 

Kakovostni sokovi za samopostrežne 
zajtrke 

Kakovostni sokovi 
za samopostrežne 
zajtrke 

Od začetniških izzivov preko uspehov do novih priložnosti

Ni pomembno 
samo kaj, ampak 
tudi kako ponudiš 
zajtrk

Zgoščeni sadni sok (sadni 
koncentrat) je najkakovostnejša 
oblika predelave svežega sadnega 
soka. Koncentriranje je tehnološki 
postopek, pri katerem selektivno 
odvajajo vodo ter s tem zvišujejo 
vsebino suhih snovi, kot so sadni 
sladkor, kisline, minerali, vitamini 
in druge sestavine sadnega soka. 
Običajno se takšen koncentrat 
zamrzne in je namenjen živilski 
industriji za pripravo sadnega soka. 

Zadnji pomembnejši 
projekt podjetja Orinoco je 
odprtje laboratorija. V njem 
bodo pripravljali praktične 
predstavitve analitskih 
instrumentov pijač, s 
kakovostnim svetovanjem 
pa bodo uporabnikom 
zagotavljali najboljšo izbiro 
za primerno ceno. Manjšim 
predelovalcem bodo 
ponudili repromaterial, 
storitve in svetovanje v 
vinarstvu, pivovarstvu, 
žganjekuhi, pridelavi medu 
in proizvodnji sadnih sokov.  





S sklenitvijo dodatnega pokojninskega zavarovanja ne 
poskrbite le za svojo varnost, temveč tudi donosnost naložbe. 
Ponosni smo, da smo kljub borznim viharjem zavarovancem Moje 
naložbe zagotovili varno in uspešno naložbo. Še posebej velja to za 
pokojninski načrt Moje naložbe, ki zavarovancem zagotavlja zajamčeno 
donosnost v višini 60 odstotkov donosnosti državnih vrednostnih papirjev 
oziroma 150 odstotkov tega, kar predpisuje Zakon. V letu 2016 bodo vsi 
naši zavarovanci prejeli najmanj 1,3 % zajamčene donosnosti na čista 
vplačana sredstva.

Ne odlašajte, sklenite dodatno pokojninsko zavarovanje za varnejšo 
prihodnost in izkoristite davčno olajšavo že danes. 

www.moja-nalozba.si

VI VARČUJETE, 
MI ZAGOVOTIMO 
DONOSNOST.

Prihranki v dodatnem pokojninskem zavarovanju so se 
doslej upravljali izrazito konzervativno. Bolje rečeno – varno 
– s predpisanim zajamčenim letnim donosom. Zajamčeni 
donosi niso bili in tudi danes niso nizki. Še posebej velja 
to za pokojninski načrt Moje naložbe, ki zavarovancem 
zagotavlja najmanj 150 odstotkov tega, kar predpisuje 
Zakon. V letu 2016 bodo zavarovanci Moje naložbe 
prejeli najmanj 1,3 % zajamčene donosnosti na čista 
vplačana sredstva.

Varna naložbena politika je upravičila svoj namen. Od 
leta 2000 smo na kapitalskih trgih zabeležili tri »negativne 

borzne trende«: pok tehnološkega balona, dolžniško-
finančno krizo in aktualno, vprašljivo zmožnost nadaljnje 
gospodarske rasti Kitajske in posledično ostalih svetovnih 
gospodarstev. Vse te borzne viharje so prihranki v 
dodatnem pokojninskem zavarovanju prebrodili praktično 
brez prask. V Moji naložbi smo ponosni na doseženo. 

Za zavarovanci Moje naložbe niso zgolj varna, ampak tudi 
donosna leta varčevanja za dodatno pokojnino. Pokojninski 
načrt Moje naložbe zagotavlja zajamčeno donosnost, ki je 
doslej presegal inflacijo.  Zavarovancem smo prigospodarili 
še precej več – v povprečju 5 odstotkov letno.

Vir: Moja naložba pokojninska družba d. d.

primerjava 2015 2 leti 3 leta 5 let 10 let od 2001

Moja naložba 
(pripisana donosnost)

3,89 % 7,79 % 9,01 % 13,77 % 34,33 % 108,48 %

zajamčena donosnost 2,30 % 4,65 % 7,06 % 11,78 % 25,69 % 64,06 %

inflacija -0,50% -0,30 % 0,40 % 5,27 % 21,04 % 49,45 %

DONOSNOST, KLJUB NEGOTOVIM ČASOM



Konferenco prirejajo: DKD Ptuj

?KAdrovska
KOnferenca

10. in 11. november 2016, Zreče

IZ PRAKSE ZA BOLJŠO PRAKSO

Predstavili bomo praktične primere 
in izmenjali izkušnje!

Na predavanjih in delavnicah bodo med drugimi sodelovali: 
• predsednik Delovnega sodišča v Mariboru, 

• ustavna sodnica, 
• inšpektor za delo, 

• državni sekretar Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti,  
• odvetnik specializiran za področje delovnega prava ...

 
Uspešna slovenska podjetja pa vam bodo predstavila,  

KAKO teorijo uspešno prenesti v prakso. 

Rezervirajte si termin in se nam 
pridružite 10. in 11. novembra 2016  
na KAdrovski KOnferenci v Zrečah. 
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Vaša vprašanja posredujte na info@stajerskagz.si (zadeva: Infopika) ali na 02 2208 700. 

www.stajerskagz.si.


