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LETO 2016 V ŠTEVILKAH

ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA 2016
o Zaposleni: 9
o Upravni odbor: 25
o Nadzorni odbor: 5
ČLANSTVO 2016
o Število članov: 350 + 29 pridruženih = 379
o Po organizacijski obliki:
Družba z omejeno odgovornostjo: 277
Samostojni podjetnik: 43
Delniška družba: 27
Zavod: 9
Javni zavod: 9
Društvo: 7
Komanditna družba: 1
Ostalo: 6
o Po velikosti:
Mikro podjetja: 233
Mala podjetja: 52
Srednje velika podjetja: 26
Velika podjetja: 32
Ni podatka: 36 (novoustanovljena oz. se velikost ne izračunava)
o Po občinah:
Največ članov je iz občine Maribor; 222 (58 %)
Člani prihajajo iz 37 občin
o Člani zaposlujejo 27.291 zaposlenih (44 % vseh zaposlenih v Podravski
regiji)
o Člani ustvarijo 2.893.353.509 EUR Čistih prihodkov od prodaje, kar
predstavlja 36 % vseh čistih prihodkov od prodaje v Podravski regiji
ORGANIZIRANI DOGODKI 2016
o
o
o
o
o
o

63 organiziranih dogodkov
več kot 2000 udeleženk in udeležencev
26 izobraževalnih (seminarji, delavnice)
12 poslovnih srečanj
10 posvetov oz. okroglih miz
5 konferenc
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INFO pika svetovanja – skupaj: 72
o Število svetovanj s področja delovno-pravne zakonodaje: 31
o Število svetovanj s področja finančno-davčnega svetovanja: 40
o Število svetovanj s področja pravne zakonodaje: 1

PROJEKTI
o Število projektov, v katerih je ŠGZ sodelovala v 2016: 6
o Število dogodkov znotraj projektov: 7
o Število prijav na projekte: 9

REGIJSKI SVETI - skupaj članov: 165
o
o
o
o
o
o

RS
RS
RS
RS
RS
RS

za razvoj človeških virov in zaposlovanja: 29 članov
za internacionalizacijo: 20 članov
za davčno in finančno področje: 35 članov
poslovnih žensk in podjetnic: 53 članic
za energetsko področje: 17 članov
malih hotelirjev: 7 članov

KOMUNICIRANJE
o 2 številki Gospodarskih izzivov in 1, skupaj z Večerom, priloga Večera:
Podjetja Podravja
o E-izzivi: 47 številk, več kot 5000 prejemnikov na številko
o 85,588 ogledov spletne strani, 21.313 uporabnikov, 58,3 % novih
obiskovalcev v letu 2016
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POSLOVNO POROČILO
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PODJETJE PODRAVJA

Podravska regija ima uspešno podjetniško tradicijo, ki pa se spopada z drugačnimi izzivi kot
druge slovenske regije. Kljub propadu mnogih velikih podjetij v poosamosvojitveni
preteklosti in okoliščinam, ki so narekovala razvoj v letih po osamosvojitvi in tudi zaradi
geografskega položaja, ki ga, resnici na ljubo ni (z)mogla izkoristiti v svoj prid, je v regiji
veliko idej, projektov in podjetij, ki omogočajo zaposlitev mnogim in si utirajo pot ne samo
na lokalni in slovenski trg, ampak predvsem na globalnega, regija je namreč pomemben
izvoznik.
Zato sta se Štajerska gospodarska zbornica in Časnik Večer pri iskanju najuspešnejših
podjetij v regiji povezala in pripravila izbor, ki bo s podelitvijo priznanj najuspešnejšim
podravskim podjetjem vsako leto izpostavil dobra podjetja in dal spodbudo podjetniški
naravnanosti v regiji. V letu 2016 smo torej vzpostavili projekt Podravsko podjetje leta, s
katerim bomo odslej vsako leto izbrali in predstavili najuspešnejša podjetja, ki si svoj kruh
ustvarjajo na regijski, nacionalni in tudi svetovni ravni.
Strokovno komisijo za izbor naj podjetja Podravja za leto 2015 je vodil dr. Roman Glaser,
članici in člana komisije pa so bili mag. Aleksander Bratina, Melita Ferlež, dr. Aleksandra
Pivec in dr. Marjan Leber. Izbrali so naj podjetje v kategorijah mikro, majhno, srednje in
veliko podjetje.
Izbrali smo tudi najboljšega zaposlovalca Podravja. Komisija za izbor najboljšega
zaposlovalca Podravja, ki jo je vodila Brigite Juhart v komisiji pa so bili še Mateja Kreže,
Milan Lukić in mag. Mirjana Ivanuša Bezjak, je izbirala med srednje velikimi in velikimi
podjetji in izbral samo eno podjetje.
Bralci Večera so z glasovanjem odločali v eni kategoriji: najbolj priljubljeno podjetje v
Podravju.
Zmagovalci Naj podjetje Podravja za leto 2015 so postali:
Naj mikro podjetje Podravja: Založba Forum Media, d.o.o., direktor: Rok Podgornik
Naj majhno podjetje Podravja: Em.tronic, d.o.o., direktor: Anton Kropec
Naj srednje podjetje Podravja: Primat, d.d., predsednica uprave: Slavka Marinič
Naj veliko podjetje Podravja: Skupina Impol, predsednik upravnega odbora: Jernej Čokl
Naj zaposlovalec Podravja: Lumar IG, d.o.o., direktor: Marko Lukić
Naj podjetja Podravja po izboru bralcev Večera: Ledinek engineering, d.o.o., direktor:
Gregor Ledinek
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PODELITEV PRIZNANJ PODRAVSKE REGIJE ZA INOVACIJE 2016

Podelitev priznanj za najboljše inovacije podravske regije je za Štajersko gospodarsko
zbornico tradicionalni dogodek, ki ga z namenom spodbujanja inovativnega razmišljanja in
delovanja organizira že vrsto let. Letos je v razpisnem roku prispelo 23 inovacij, pri katerih
je sodelovalo 88 inovatorjev. Vse prispele vloge je pregledala strokovna komisija, ki jo je
vodil dr. Marjan Leber, sodelovala pa sta Bruno Rumež in dr. Drago Bokal. Podeljene so bile
3 zlate, 9 srebrnih in 7 bronastih priznanj ter 4 diplome. Zlati nagrajenci so se uvrstili v
nacionalni izbor, ki ga organizira GZS s partnerjema Ministrstvom za gospodarski razvoj in
tehnologijo ter Javno agencijo Spirit Slovenija.

ZLATA PRIZNANJA
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
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
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

SREBRNA PRIZNANJA
Predlagatelj: Talum, tovarna aluminija, d.d.
Inovatorji: Milica Pišek, Boštjan Vajda, Aleksander Irgolič, Matevž Mohorko
Inovacija: Digitalno upravljanje procesov v skupini Talum
Predlagatelj: Gorenje surovina, d.o.o.
Inovatorji: 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
Inovacija: Vakuumsko sušenje muljev iz čistilnih naprav
Predlagatelj: Cimos, d.d., tovarna Maribor
Inovatorji: Boštjan Kovše, Jože Rihtarič
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Inovacija: Razvoj in uvedba 10-gnezdne croning maske za litje centralnega ohišja Borg
Warner – SGDI
Predlagatelj: Cimos, d.d., tovarna Maribor
Inovatorji: Tomaž Štumberger, Boštjan Kovše, Robert Kočevar, Franci Očko
Inovacija: Nova definicija litja odlitka – ohišje turbokompresorja Audi W37-407
Predlagatelj: Swatycomet, d.o.o., in Yaskawa, d.o.o.
Inovatorji: 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
Inovacija: Avtomatsko testiranje kvalitete brusnih plošč iz specialnega bakelita s simulacijo
ročnega brušenja
Predlagatelj: Perutnina Ptuj, d.d.
Inovatorji: Franc Čelan, Milena Valant Majcen, Brigita Vindiš Zelenko, Slavko Ficko, Brigita
Selinšek
Inovacija: Piščancem prijazna reja
Predlagatelj: EIC Univerzum Minerva
Inovatorji: mag. Vanja Jus, mag. Peter Cokan
Inovacija: HIBRA, državno prvenstvo v hitrem branju
Predlagatelj: MRA – podjetno v svet podjetništva
Inovatorji: Bojan Kužnar, Vitja Podlesek
Inovacija: Postopek in receptura za izdelavo krmil za prehrano polžev
Predlagatelj: Perutnina Ptuj, d.d.
Inovatorji: Mitja Kmetec, Slavko Ficko, Matjaž Zorc, Mija Gačnik
Inovacija: Poli protektor – zaščitni pokrovček za Poli klobaso

BRONASTA PRIZNANJA
Predlagatelj: Tehniški šolski center Maribor
Inovatorji: Niko Drozg
Inovacija: Traktorski cepilnik hlodovine
Predlagatelj: Nova KBM, d.d.
Inovatorji: Alenka Senčar, Tine Lugarič
Inovacija: Prvi prenos koncerta v živo prek svetlobnih oglasnih vitrin (citylightov)
Predlagatelj: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Inovatorji: dr. Boštjan Gregorc
Inovacija: Povečanje energetske učinkovitosti hladilnega sistema HE Zlatoličje
Predlagatelj: Zveza Slovenska unija pacientov
Inovatorji: Borut Ambrožic, Ddr. Matjaž Mulej, Vera Feguš, Nadežda Stanojević, Metka
Slamič
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Inovacija: DO-iT (Družbenoodgovorni – inovativni trojček)
Predlagatelj: Kogeneracijski sistemi, d.o.o.
Inovatorji: Vladimir Romih
Inovacija: Pomična industrijska – kovinska streha
Predlagatelj: Občina Hoče Slivnica
Inovatorji: Marko Soršak, mag. Peter Cokan, mag. Vanja Jus
Inovacija: Prvi otroški občinski svet v Sloveniji
Predlagatelj: Pfeifer & Langen d.o.o.
Inovatorji: Amadeja Bratuša, Ana Fürst, Tinkara Marčec, prof.dr. Drago Bokal, doc.dr. Tanja
Gologranc, Zdravko Zadravec, mag. Zlatka Marčec
Inovacija: Optimizacija poslovnih procesov za zmanjšanje izgub delovnega materiala

DILPOME
Predlagatelj: Mitja Greifoner, samostojni inovator
Inovatorji: Mitja Greifoner
Inovacija: Ključavnica – mehanizem za mala dvoriščna vrata brez podpornega stebrička
Predlagatelj: Dr. Anita Kovač Kralj, samostojna inovatorka
Inovatorji: Dr. Anita Kovač Kralj
Inovacija: Tehnološki postopek povečanja presnove aspirina
Predlagatelj: Sitec, d.o.o.
Inovatorji: Thomas van Veen, Darko Obretan, Simon Štrancar
Inovacija: Avtoplinski sistem tekoče faze utekočinjenega naftnega plina za motorje z
direktnim vbrizgom goriva v valj motorja
Predlagatelj: Vitaaqua, d.o.o.
Inovatorji: Ivan Prelog, Tomaž Prelog, Andrej Prelog
Inovacija: Peščeni dual filter
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ORGANIZACIJA DOGODKOV

V letu 2016 smo organizirali 63 dogodkov, ki se jih je udeležilo več kot 2000 udeleženk in
udeležencev. Med dogodki je bilo 26 seminarjev oz. delavnic, 12 poslovnih srečanj, 10
posvetov oz. okroglih miz, 5 konferenc in nekaj ostalih dogodkov.
Glede na področje oz. vsebino je bilo največ dogodkov iz kadrovskega področja, 14, iz
področja mednarodnega poslovanja je bilo 11 dogodkov, finančno računovodskih 7,
tehnologija in razvoj 6, po 2 dogodka sta bila na področju IT, marketing in prodaja in
področje razpisi in finančni viri.
Datum

Naslov dogodka

Področje

Vrsta

1

11.1.2016

Davčni obračun in letno poročilo za leto
2015

finance /
računovodstvo

seminar

2

26.1.2016

finance /
računovodstvo

seminar

3

28.1.2016

finance /
računovodstvo

seminar

4

15.9.2016

Obdavčitev upokojencev, ki opravljajo
poslovodenje, prokuro ali opravljajo druga
dela kot upokojenec
Nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča: kako, kdaj in kaj lahko storimo,
da ne plačujemo več, kot je treba?
Pogled banke na ocenjevanje tveganj pri
odobravanju financiranja

finance /
računovodstvo

5

25.10.2016 Davčni vidiki izvajanja storitev slovenskih
podjetij v Nemčiji

finance /
računovodstvo

okrogla
miza /
posvet
seminar

6

13.12.2016 Ocena tveganja

finance /
računovodstvo

seminar

7

14.12.2016 Davčne novosti 2017

seminar

8

14.6.2016

finance /
računovodstvo
IT

9

14.6.2016

IT

delavnica

kadrovska

seminar

Vseslovenska kampanja za ozaveščanje
ohranjanja in krepitve zdravja na delovnem
mestu
Delovna razmerja in inšpekcijski pregledi

kadrovska

kadrovska

okrogla
miza /
posvet
delavnica

Pedagoško andragoško usposabljanje
mentorjev v podjetjih

kadrovska

seminar

10 2.3.2016
11 3.3.2016

12 9.3.2016
13 19.4.2016

Uporaba spletnega pripomočka za izdelavo
programa promocije zdravja na delovnem
mestu
Uporaba spletnega pripomočka za izdelavo
programa promocije zdravja
Potrjevanje in preverjanje dovolilnic skozi
prakso
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delavnica

Datum

Naslov dogodka

Področje

Vrsta

14 19.4.2016

Zaposlovanje invalidov - dodana vrednost
podjetij

kadrovska

15 17.5.2016

Vloga kadrovske službe (funkcije) nekoč in
danes

kadrovska

16 18.5.2016

Odpoved pogodbe o zaposlitvi v praksi

kadrovska

okrogla
miza /
posvet
okrogla
miza /
posvet
seminar

17 8.6.2016

Vrednotenje ergonomskih tveganj na
delovnem mestu
Upravljanje kariere starejših v podjetju

kadrovska

seminar

kadrovska

19 30.8.2016

Uvajanje modela mentorstva v podjetjih za
zmanjševanje delovnih nezgod

kadrovska

okrogla
miza /
posvet
delavnica

20 13.9.2016

Vrednotenje ergonomskih tveganj na
delovnem mestu

kadrovska

seminar

18 20.6.2016

21 23.9.2016

Izdelajte program promocije zdravja za vaše kadrovska
podjetje
22 12.10.2016 Skrb za zdravje je odgovornost
kadrovska
posameznika, delodajalca in države
23 10.11.2016 3. Kadrovska konferenca - kako
kadrovska

delavnica

24 21.6.2016

management

delavnica

marketing /
prodaja
marketing /
prodaja
mednarodno
poslovanje
mednarodno
poslovanje
mednarodno
poslovanje
mednarodno
poslovanje

delavnica

mednarodno
poslovanje
mednarodno
poslovanje

poslovna
srečanja
poslovna
srečanja

mednarodno
poslovanje

okrogla
miza /
posvet

25 16.2.2016
26 15.9.2016

Vodenje družbene odgovornosti in
trajnostnega razvoja podjetja
Kako na tuje trge

27 16.3.2016

Fenomenalni sejemski nastop, ki postane
magnet za kupce
Izhodna delegacija v Szombathely

28 1.4.2016

Kooperacijsko srečanje meet4 business

29 11.5.2016

Želite poslovati na avstrijskem trgu?

30 26.8.2016

Individualna svetovanja o ciljnih trgih za
podjetja: Rusija, Iran, Afrika, Avstrija,
Španija, Madžarska, Turčija, Zahodni
Balkan, Velika Britanija, Irska
Poslovne priložnosti v Centralni Afriki

31 28.9.2016

32 20.10.2016 EBRD dogodek
33 9.11.2016

Predstavitev priložnosti in pogojev
investiranja v srbskih mestih in občinah
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konferenca
konferenca

delavnica
gospodarske
delegacije
gospodarske
delegacije
seminar
drugi
dogodki

Datum

Naslov dogodka

34 17.11.2016 Poslovno srečanje z avstrijskimi podjetji
35 24.11.2016 Poslovno srečanje avstrijskih in slovenskih
kovinarjev
36 7.12.2016 Nemški forum Maribor 2016
37 12.12.2016 Sodelovanje Slovenija - ZDA: mladim
prijazno podjetništvo
38 27.1.2016 Rad imam Maribor - srečanje
gospodarstvenikov MOM
39 28.1.2016 Tematsko srečanje RS poslovnih žensk in
podjetnic
40 28.1.2016 Posvet s predstavniki vlade RS

41 25.2.2016

Področje

Vrsta

mednarodno
poslovanje
mednarodno
poslovanje
mednarodno
poslovanje
mednarodno
poslovanje
ostalo

poslovna
srečanja
poslovna
srečanja
poslovna
srečanja
delavnica

ostalo
ostalo

poslovna
srečanja
seja RS
okrogla
miza /
posvet
seja RS

ostalo

42 9.3.2016

Tematsko srečanje RS poslovnih žensk in
podjetnic
Obisk vlade RS v Podravju

43 24.3.2016

Poreklo blaga in novosti v 2016

ostalo

poslovna
srečanja
seminar

44 21.4.2016

Tematsko srečanje RS poslovnih žensk in
podjetnic

ostalo

seja RS

45 17.5.2016

Tematsko srečanje RS poslovnih žensk in
podjetnic
2. gospodarski forum - turizem (Ptuj)

ostalo

seja RS

ostalo

Tematsko srečanje RS poslovnih žensk in
podjetnic
Tematsko srečanje RS poslovnih žensk in
podjetnic
10. seja Skupščine ŠGZ in srečanje z
ministrom za zunanje zadeve
Družinsko podjetništvo in postavljanje
nasledstva
Podravsko podjetje leta 2015

ostalo

drugi
dogodki
seja RS

ostalo

seja RS

ostalo

poslovna
srečanja
delavnica

52 13.10.2016 Tematsko srečanje RS poslovnih žensk in
podjetnic
53 24.11.2016 4. Konferenca podjetnosti žensk s
predstavitvenim sejmom
54 5.12.2016 3. Podjetniški dan v Slovenski Bistrici

ostalo

poslovna
srečanja
seja RS

ostalo

konferenca

ostalo

55 18.3.2016

pravno

poslovna
srečanja
seminar

46 19.5.2016
47 16.6.2016
48 15.7.2016
49 28.9.2016
50 28.9.2016
51 6.10.2016

56 17.3.2016

Napotovanje delavcev - pravni vidiki,
kršitve, praktični napotki
Predstavitev razpisov za kredite in
sofinanciranje

12

ostalo

ostalo
ostalo

razpisi /
finančni viri

delavnica

Datum
57 22.3.2016
58 11.5.2016

59 9.6.2016

Naslov dogodka

Področje

Vrsta

Priprava ponudbe po novem zakonu o
javnem naročanju (zjn-3)
Elektromobilnost na pohodu – e-mobilnost
deluje!

razpisi /
finančni viri
tehnologija /
kakovost /
razvoj
tehnologija /
kakovost /
razvoj
tehnologija /
kakovost /
razvoj
tehnologija /
kakovost /
razvoj
tehnologija /
kakovost /
razvoj
tehnologija /
kakovost /
razvoj

seminar

Podelitev nagrad najboljšim inovacijam v
Podravju

60 7.7.2016

Vzpostavitev strateškega razvojno
inovacijskega partnerstva (SRIP) - pametna
mesta
61 26.10.2016 3. konferenca o gradnji z lesom: renesansa
montažne lesene gradnje v Sloveniji
62 8.11.2016

Posvet za sodelovanje v SRIP - Mreže za
prehod v krožno gospodarstvo

63 30.11.2016 Kompetenčni center – krožno gospodarstvo
- predstavitev
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konferenca

drugi
dogodki
okrogla
miza /
posvet
konferenca

okrogla
miza /
posvet
okrogla
miza /
posvet

IZVAJANJE PROJEKTOV
INFOPIKA – specialistično svetovanje zunanjih svetovalcev ŠGZ
Glavne aktivnosti ŠGZ v letu 2016 (skupno izvedenih 72 svetovanj):

delovno-pravna zakonodaja (31 svetovanj)

finančno-davčno svetovanje (40 svetovanj)

pravno-zakonodajno področje (1 svetovanj)

ostala svetovanja so izvajali strokovni sodelavci ŠGZ
Razvoj interaktivnega spletnega orodja za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in
evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu ( http://zdravna-delu.si/)
Nosilec:
ZDS,
ŠGZ
partner
Štajerska gospodarska zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije so v okviru
projekta vzpostavili inovativno spletno platformo, ki delodajalcem nudila konkretna orodja,
enostavna za uporabo. Preko spletne platforme lahko delodajalci dostopajo do
interaktivnega spletnega orodja, ki je delodajalcem v pomoč in strokovno podporo v vseh
fazah načrtovanja promocije zdravja na delovnem mestu. Prav tako je uporabnikom spletne
platforme dostopna baza primerov domačih dobrih praks s področja promocije zdravja na
delovnem mestu ter strokovno-informativno gradivo s področja zdravja pri delu.
Delodajalcem sta na voljo tudi strokovna pomoč in podpora pri reševanju konkretnih
vprašanj s področja promocije zdravja na delovnem mestu v obliki telefonskih in esvetovanj. Namen omenjenih aktivnosti je bil krepitev usposobljenosti in zmogljivosti
slovenskih delodajalcev za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov promocije zdravja
na delovnem mestu ter posledično krepitev telesnega in duševnega zdravja zaposlenih ter
zmanjšanje absentizma, prezentizma in fluktuacije v slovenskih podjetjih.
Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev
zdravja zaposlenih na delovnem mestu (http://www.zdravi-in-uspesni.si/)
Nosilec: ZDS, ŠGZ partner
Namen projekta je bil dvig ozaveščenosti in informiranosti slovenskih delodajalcev,
zaposlenih, strokovne in splošne javnosti o pomenu promocije zdravja na delovnem mestu
ter koristih, ki jih le-ta prinaša. V okviru projekta so bile izvedene številne informativnopromocijske aktivnosti, kot so organizacija novinarske konference, strokovnih regijskih
posvetov in nacionalnega posveta, izdajanje spletnega newslettra s področja promocije
zdravja na delovnem mestu ter izvedba natečaja za delodajalce za izbor inovativnih in
učinkovitih dobrih praks s področja promocije zdravja na delovnem mestu. Cilj je bil, da se
bo s projektom prispevalo k povečanju izvajanja ukrepov za ohranjanje in krepitev zdravja
zaposlenih na delovnem mestu v slovenskih organizacijah ter posledično k izboljšanju
zdravja prebivalstva, zvišanju skrbi za zdravje in zmanjšanju rabe zdravstvenih storitev.
Atraktivna promocija promocije zdravja pri delu (http://app-zdm.si/ )
Nosilec: Zavod ZAP, ŠGZ partner
Cilj projekta je bil na enostaven in praktičen način ter z relativno nizkimi stroški, glede na
pričakovani učinek, aktivni populaciji zagotoviti več vedenja o ohranitvi in izboljšavi zdravja
ter tako prispevati tudi k zniževanju stroškov, povezanih s slabim zdravjem. V okviru
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projekta je izdelana brezplačna spletna platforma za obvladovanje najpogostejših
bolezenskih stanj, krivih za bolniško odsotnost z dela, hkrati pa so izvedene številne
izobraževalne in promocijske dejavnosti, namenjene delodajalcem, delojemalcem
(zaposlenim) in strokovnim deležnikom na območju Republike Slovenije. S projektom se
prispeva k: dvigu ozaveščenosti aktivne populacije na področju zdravja pri delu, izboljšanju
zdravstvenega stanja aktivne populacije, zmanjšanju prezentizma in absentizma ter z njima
povezanih stroškov, zmanjšanju pojava poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom, ter
drugim učinkom, povezanih z dolgoročnimi cilji projekta.
Model za prepoznavanje in vrednotenje ergonomskega tveganja in oblikovanje
ukrepov za zmanšanje obolenj ter poškodb pri delu (http://www.ergonomija.com/)
Nosilec: Institut za kreativne procese v podjetniškem in raziskovalnem okolju, ŠGZ partner
Cilj projekta je bil razvoj aplikativne metodologije, ki bo omogočala podjetjem boljše
prepoznavanje in obvladovanje ergonomskih tveganj in s tem izboljševanje delovnih
pogojev, transfer znanja v podjetja in znotraj podjetij. Ciljno skupino so predstavljala
predvsem MSP na celotnem območju Slovenije, ki na področju ergonomije praktično nimajo
znanja ter tudi večja podjetja, ki tej disciplini želijo dati večji poudarek. V sklopu razvoja
modela smo definirali pristop po modulih, ki je vključeval aktivnosti, ki bi jih naj izvajalo
sodobno podjetje. Oblikovali smo nabor metod in orodij, ki jih bodo podjetja uporabljala pri
inoviranju produktov, procesov in organizacije. Posamezne module oz. konkretne metode in
orodja so podjetja izbirala glede na specifiko poslovnega okolja v katerem delujejo. Pri
razvoju programa smo aktivno sodelovali tudi predstavniki ciljnih skupin podjetij.
RegoWIN - Vzpostavitev regijske ženske internacionalne mreže za CB poslovna
sodelovanja in skupne aktivnosti za dostop do novih trgov (www.regiowin.com)
Nosilec: Innovation Region Styria GmbH (IRS), Avstrija, ŠGZ partner
Cilj projekta je, da s specifičnim programom povečamo čezmejno sodelovanje podjetij in s
tem pripomoremo k mednarodnemu sodelovanju le-teh. Poudarek projekta je na ženskem
podjetništvu v obrobnih regijah. Obenem se kaže potreba po dostopu do novih trgov in s
tem vzpostavitvi osnovnega okvirja za čezmejno spoznavanje in sodelovanje podjetij. Za
potrebe čezmejnega sodelovanja je potrebno postopno izvesti postopek, s pomočjo
katerega podjetnice pridobijo potrebne kompetence in osnovni okvir za delovanje. Ukrepi
bodo večfazni, saj bodo podjetnice podpirali pri nastanku čezmejnega sodelovanja in tako
pripomogli k mednarodnemu prepoznavanju njihove dejavnosti.

eVEM točka
Nosilec: Ministrstvo za javno upravo, ŠGZ partner
V okviru Štajerske gospodarske zbornice deluje vstopna točka VEM. Bodočim in obstoječim
samostojnim podjetnikom (s.p.) nudi različne storitve, povezane z dokumentacijo in
delovanjem s.p..
SRIP – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
ŠGZ je skupaj s Kemijskim inštitutom in Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo
Univerze v Mariboru sooblikovala strateško razvojno – inovacijsko partnerstvo – SRIP –
Mreže za prehod v krožno gospodarstvo ter prevzela vlogo prijavitelja prijave SRIP na javni
razpis MGRT ter hkrati koordinacijo SRIP-a, s katerim sledimo smernicam Slovenski
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strategiji pametne specializacije. S SRIP-om kot inovacijskim grozdom / eko sistemom se
vzpostavlja dolgoročno javno-zasebno partnerstvo z vodilno vlogo neodvisnih deležnikov, od
malih, srednjih in velikih podjetij, inovativnih novoustanovljenih podjetij, drugih organizacij
za razširjanje raziskav in znanja, neprofitnih in nevladnih organizacij, v namen sodelovanja
pri vzpostavljanju verig vrednosti in organiziranju celovite podpore raziskovalni in
inovacijski dejavnosti s ciljem prehoda na trg na prednostnem področju ‘naravni viri za
prihodnost’ in podpodročju ‘Mreže za prehod v krožno gospodarstvo’. To pomeni
osredotočenje na možnosti razvojnih vlaganj, tako zasebnih kot javnih, usklajevanje
raziskovalne-razvojne dejavnosti in spodbujanje razvojnega sodelovanja, souporabo
zmogljivosti, internacionalizacijo, izmenjavo znanja in izkušenj, mreženje in razširjanje
informacij. Poslovni model SRIP-a je sestavljen iz horizontalnih mrež (skupne vsebine, kot
so internacionalizacija, karierna platforma in razvoj kompetenc, prenos znanja in tehnologij
ter razvoj podjetništva, IKT platforma za povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti) in
vertikalnih vrednostnih verig, kot so trajnostna energija, biomasa in alternativne surovine,
recikliranje, funkcionalni materiali, procesi in tehnologije.
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ORGANI ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE

Skupščina
10. redna seja skupščine je bila 28. septembra 2016. Vodil jo je predsednik skupščine dr.
Dušan Jovanovič. Skupščina je obravnavala in potrdila zapisnik 9. redne seje skupščine,
poslovno in finančno poročilo za leto 2015, program dela in finančni načrt za leto 2016,
določila je tudi višino članarine za leto 2016.

Nadzorni odbor
Nadzorni odbor za 4-letno mandatno obdobje 2015-2019 je bil potrjen na 9. seji skupščine
ŠGZ 26. maja 2015.
V letu 2016 je bila sklicana ena (redna) seja Nadzornega odbora. Sejo je vodila Tatjana
Lorenčič v soglasju s predsednico NO ŠGZ Tatjano Lorenčič. Nadzorni odbor šteje 5 članic
oz. članov::
Ime in priimek

Podjetje

Kraj

Natalija Kurnik, predsednica

Gorenje Surovina, d.d.

Maribor

Jožica Planinšec Deržek

Obzorje d.o.o.

Slovenska Bistrica

Tone Čeh

Perutnina Ptuj, d.d.

Ptuj

Tatjana Lorenčič,

TBP, d.d.

Lenart

Oskar Salecl

Vzajemna d.v.z., PE Maribor

Maribor

Upravni odbor
Upravni odbor za 4-letno mandatno obdobje 2015-2019 je bil potrjen na 9. seji skupščine
ŠGZ 26. maja 2015. Predsednik upravnega odbora je dr. Roman Glaser, člani pa so našteti
v nadaljevanju.
V letu 2016 so bile sklicane 3 redne seje Upravnega odbora (UO), ki jih je vodil dr. Roman
Glaser, predsednik UO ŠGZ, ter ena korespondenčna seja.
Ime in priimek

Podjetje

Kraj

GORAZD BENDE

Zavod PPC TEZNO

Maribor

MARJAN BEZJAK

F.A. MAIK d.o.o.

Voličina

MAG. DANILO BURNAČ

MARIBORSKI VODOVOD d.d.

Maribor
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Ime in priimek

Podjetje

Kraj

JASNA DOMINKO BALOH

DOBA Fakulteta

Maribor

MARKO DROBNIČ

TALUM d.d. Kidričevo

Kidričevo

MIHAEL FEHER

NOVA KBM d.d.

Maribor

JURE FIŠER

GORENJE SUROVINA D.O.O.

Maribor

DR. ROMAN GLASER

PERUTNINA PTUJ d.d.

Ptuj

DUŠAN GORŠEK

MLM d.d.

Maribor

TADEJ GOSAK

PALOMA d.d.

Sladki vrh

DR. ANTON HABJANIČ

TEHNOCENTER UM D.O.O..

Maribor

DR. IGOR HUSTIĆ

GEA d.d.

Slovenska
Bistrica

MILAN JARC

AVTO JARC d.o.o.

Maribor

BRIGITA JUHART

IMPOL 2000 d.d.

Slovenska
Bistrica

PETER KOSI

GRANIT STORITVE d.o.o.

Slovenska
Bistrica

MAG. DANILO LUKAČ

MESSER SLOVENIJA d.o.o.

Ruše

MILAN LUKIĆ

LUMAR IG d.o.o.

Maribor

SLAVKA MARINIČ

PRIMAT d.d.

Maribor

VALENTINO MENDEK

ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.

Maribor

MAG. MATJAŽ MERKAN

SWATYCOMET d.o.o.

Maribor

MAG. MARTIN MLAKAR

POŠTA SLOVENIJE d.o.o.

Maribor

ANDREJ RAKOVIČ

TERME MARIBOR d.o.o.

Maribor

SILVO ROPOŠA

ELEKTRO MARIBOR d.d.

Maribor

BORUT ROŠKAR

VGP DRAVA Ptuj d.d.

Ptuj

BOŠTJAN TANCER

VARNOST MARIBOR d.d.

Maribor

Regijski sveti Štajerske gospodarske zbornice
Regijski svet za razvoj človeških virov in zaposlovanje
Namen delovanja Regijskega sveta za razvoj človeških virov je spodbuditi strokovno in
pozitivno sodelovanje in povezovanje strokovnjakinj in strokovnjakov na področju razvoja
človeških virov v podravskih podjetjih in drugih institucijah.
Predsednica sveta je Brigita Ačimovič, Talum, d.d., Kidričevo, podpredsednic pa Metka
Mršnik, Messer Slovenija, d.o.o., Ruše. Konec leta 2016 je bilo v regijski svet vključenih 32
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predstavnikov podjetij, večinoma iz kadrovskih služb in podjetij, ki se ukvarjajo z
izobraževanjem in razvojem človeških virov.
Regijski svet za internacionalizacijo
Regijski svet za internacionalizacijo je namenjen povezovanju strokovnjakinj in
strokovnjakov iz podravskih podjetij, članov ŠGZ in drugih regijskih institucij in aktivnemu
vključevanju oz. sodelovanju s ciljem zastopanja in uveljavljanja skupnih interesov
regijskega gospodarstva. Regijski svet je oblika neformalnega sodelovanja, odprt za
vključitev vseh, ki lahko s svojim znanjem in izkušnjami doprinesejo k skupnemu dobremu.
Predsednica sveta v 2016 je bila Nada Krajnc, Perutnina Ptuj, d.d., Ptuj, podpredsednik pa
Boštjan Tancer, Varnost Maribor, d.d., Maribor. Konec leta 2016 je bilo v regijski svet
včlanjenih 20 predstavnikov podjetij, predvsem tistih, ki že poslujejo na tujih trgih ali želijo
tam povečati svoje poslovanje.
Regijski svet za davčno in finančno področje
Namen vzpostavitve regijskega sveta za davčno in finančno področje je s strokovnostjo in
pozitivno naravnanostjo za sodelovanje v regiji spodbuditi povezovanje strokovnjakinj in
strokovnjakov z davčno-finančnega področja iz podravskih podjetjih in drugih institucij.
Predsednik sveta je Tonček Lorenčič, Primat, d.d., podpredsednici pa sta Majda Lukner,
Fiposor, d.o.o., in Natalija Kurnik, Gorenje Surovina, d.o.o. Konec leta 2016 je bilo v regijski
svet vključeno 35 predstavnikov podjetij, večinoma predstavnikov računovodskih podjetij in
računovodskih služb.
Regijski svet poslovnih žensk in podjetnic
Namen vzpostavitve regijskega sveta poslovnih žensk in podjetnic je interesno povezovanje,
mreženje in druženje. Programske usmeritve: povezovanje, združevanje, sodelovanje,
sodelovanje z drugimi sorodnimi združenji, organizacijami in društvi, spodbujanje pri
strokovnem razvoju, promoviranje ženskega podjetništva, oblikovanje, posredovanje stališč
in zastopanje interesov pri sprejemanju zakonodaje in organizacija različnih dogodkov.
Predsednica je mag. Vida Perko, Ekonomski institut Maribor d.o.o., podpredsednici pa sta in
mag. Jožica Deržek Planinšec, Obzorje d.o.o. Slovenska Bistrica in Vera Kozmik Vodušek,
DialogCo d.o.o., Ljubljana.
Konec leta 2016 je bilo v regijski svet vključeno 55 predstavnic različnih podjetij.
Regijski svet za energetsko področje
Namen ustanovitve je povezovanje zainteresiranih podjetij in institucij, vključevanje v
lokalne in regijske energetske projekte, sodelovanje pri izoblikovanju skupnih stališč,
skupno izoblikovanje predlogov sprememb zakonodaje, izmenjava poslovnih izkušenj,
spodbujanje pri strokovnem razvoju in upravljanju na področju, kjer delujejo.
Predsednik sveta je Silvo Ropoša, Elektro maribor d.d., podpredsednika pa Samo Fekonja,
DEM d.o.o. in Primož Tručl, Enerson d.o.o. Ob koncu leta 2016 je bilo v ta regijski svet
vključeno 16 predstavnikov podjetij.
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Regijski svet malih hotelirjev
Namen ustanovitve je uveljavljanje skupnih interesov s ciljem uspešnega poslovanja malih
hotelskih obratov: stalna sistematična promocija članov regijskega sveta in aktivnosti na
sejmih in delavnicah, izmenjava in ogledi dobrih praks, promocija stroke, projektno
povezovanje, skupno oblikovanje cen in integralnih turističnih proizvodov, oblikovanje,
posredovanje stališč in zastopanje interesov članov pri sprejemanju zakonodaje,
izboljševanje poslovne učinkovitosti, kakovosti storitev in konkurenčnosti članov na
domačem in tujem trgu, spodbujanje razvoja in konkurenčnosti dejavnosti hotelirstva,
spodbujanje dviga kakovosti hotelskih storitev, promocija dejavnosti hotelirjev.
Predsednik sveta je Vasja Ilešič, 5start d.o.o., podpredsednika pa Vlado Podhostnik,
Podhostnik d.o.o. in Aleksandra Draš, Hot-ten d.o.o. Ob koncu leta 2016 je regijski svet štel
7 članov in 3 podporni člani.
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VAŠE SOGOVORNICE IN SOGOVORNIKI V ŠGZ V LETU 2016

Mag. Aleksandra Podgornik
Direktorica
T: 02 220 87 00
E: aleksandra.podgornik@stajerskagz.si
Jernej Salecl
Pomočnik direktorice
T: 02 220 87 00
E: jernej.salecl@stajerskagz.si
Dr. Dragica Marinič
Vodja projektne pisarne in finančno-administrativnega sektorja
T: 02 220 87 24
E: dragica.marinic@stajerskagz.si
Lidija Majcen
Vodja sektorja skrbniškega sistema in marketinga
T: 02 220 87 25
E: lidija.majcen@stajerskagz.si
Marko Nemšak
Vodja marketinga in PR
T: 02 220 87 21
E: marko.nemsak@stajerskagz.si
Mojca Tominšek
Višja strokovna sodelavka, svetovanje, projekti
T: 02 220 87 27
E: mojca.tominsek@stajerskagz.si
Vesna Herženjak
Pomočnica vodje skrbniškega sistema, mednarodno poslovanje, projekti
T: 02 220 87 24
E: info@stajerskagz.si
Igor Pernek
Pomočnik vodje skrbniškega sistema, usposabljanja in seminarji
T: 02/2208 726
E: info@stajerskagz.si
Liljana Pešut
Strokovna sodelavka, javne listine
T: 02 220 87 00
E: liljana.pesut@stajerskagz.si
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RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2016

1. Splošna razkritja
Štajerska gospodarska zbornica je bila vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v
Mariboru pod Srg 2007/02065 št. vložka 1/13618/00 dne 05.09.2007, s sedežem Ulica
talcev 24,2000 Maribor ter 18.09.2007 v poslovni register Slovenije. Glavna dejavnost je
dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj.
Predsednik zbornice je dr. Roman Glaser.
Direktorica je mag. Aleksandra Podgornik.
Matična številka:
2317818
Davčna številka:
29710065
Računovodski izkazi Štajerske gospodarske zbornice so pripravljeni na podlagi zakonodaje,
ki je v veljavi za pravne osebe zasebnega prava. Pravna oseba sestavlja poročilo za čas od
01.01.2016 do 31.12.2016.
Na podlagi zakona o davku iz dobička je ŠGZ davčni zavezanec.
Temeljne računovodske predpostavke so časovna neomejenost delovanja, strogo
upoštevanje nastanka poslovnega dogodka in poštene predstavitve posamičnih cen. Za
preračun postavk sredstev in obveznosti do njihovih virov, ki se izvorno glasijo na tujo
valuto, je opravljen v domačo valuto na dan nastanka poslovnega dogodka.
Predpisana temeljna računovodska izkaza sta:
-

Izkaz prihodkov in odhodkov
Bilanca stanja

Temeljna računovodska izkaza temeljita na prikazu postavk, kot jih predvidevajo obrazci za
statistično poročanje pravnih oseb.
Financiranje
 3060
 3061
 3062

in finančno spremljanje dejavnosti ŠGZ se vodi na 3 stroškovnih mestih:
- članarina
- projekti
- izobraževanje

V računovodskem poročilu so zajeta razkritja v skladu z zakonom o računovodstvu.
Razkritja so razvrščena v naslednje skupine:




Splošna razkritja
Razkritja v bilanci stanja
Razkritja v izkazu poslovnega izida
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2. Računovodski izkazi s pojasnili
BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2016

Postavka

Oznaka
za AOP
3

2

A.
I.
1.

v EUR
Znesek
Tekočega Prejšnjega
leta
leta
4
5

SREDSTVA

001

247.485,57

268.086,00

DOLGOROČNA SREDSTVA

002

13.468,07

13.864,00

003

0

0

004

0

0

Neopredmetena sredstva in dolgoročne
aktivne časovne razmejitve
Neopredmetena sredstva in dolgoročne
aktivne časovne razmejitve

2.

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

009

0

0

II.

Opredmetena osnovna sredstva

010

5.468,07

5.864,00

1.

Zemljišča

011

0

0

2.

Zgradbe

012

0

0

3.

Proizvajalne naprave in stroji

013

0

0

4.

Druge naprave in oprema, drobni inventar in
druga opredmetena osnovna sredstva

014

5.468,07

5.864,00

5.

Biološka sredstva

015

0

0

016

0

0

017

0

0

6.
7.

Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in
izdelavi
Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih
sredstev

III.

Naložbene nepremičnine

018

0

0

IV.

Dolgoročne finančne naložbe

019

8.000,00

8.000,00

1.

Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil

020

8.000,00

8.000,00

2.

Dolgoročna posojila

024

0

0

V.

Dolgoročne poslovne terjatve

027

0

0

VI.

Odložene terjatve za davek

031

0

0
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B.

KRATKOROČNA SREDSTVA

032

233.954,23

252.731,00

I.

Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

033

0

0

II.

Zaloge

034

0

0

1.

Material

035

0

0

2.

Nedokončana proizvodnja

036

0

0

3.

Proizvodi

037

0

0

4.

Trgovsko blago

038

0

0

5.

Predujmi za zaloge

039

0

0

III.

Kratkoročne finančne naložbe

040

0

0

1.

Kratkoročne finančne naložbe razen posojil

041

0

0

2.

Kratkoročna posojila

045

0

0

IV.

Kratkoročne poslovne terjatve

048

94.769,13

78.450,00

V.

Denarna sredstva

052

139.185,10

174.281,00

C.

KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

053

63,27

1.491,00

Zunajbilančna sredstva

054

0

0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

055

247.485,57

268.086,00

A.

LASTNI VIRI

056

103.671,54

101.887,00

I.

Ustanovitveni vložek

056a

0

0

II.

Rezerve nastale zaradi vrednotenja po
pošteni vrednosti

301

0

0

III.

Nerazporejeni čisti presežek prihodkov

068

101.886,60

99.757,00

IV.

Nerazporejeni čisti presežek odhodkov

069

0

0

V.

Čisti presežek prihodkov poslovnega leta

070

1.784,94

2.130,00

VI.

Čisti presežek odhodkov poslovnega leta

071

0

0

B.

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

072

0

0

1.

Rezervacije

073

0

0
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2.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

074

0

0

C.

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

075

0

0

I.

Dolgoročne finančne obveznosti

076

0

0

II.

Dolgoročne poslovne obveznosti

080

0

0

III.

Odložene obveznosti za davek

084

0

0

Č.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

085

36.491,05

31.792,00

I.

Obveznosti vključene v skupine za
odtujitev

086

0

0

II.

Kratkoročne finančne obveznosti

087

0

0

III.

Kratkoročne poslovne obveznosti

091

36.491,05

31.792,00

D.

KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

095

107.322,98

134.407,00

Zunajbilančne obveznosti

096

0

0
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PODATKI IZ IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV NA DAN 31.12.2016
v EUR
Postavka

Oznaka
za AOP
3

2

Znesek
Tekočega
Prejšnjega
leta
leta
4
5

A.

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

110

375.589,46

372.230,00

B.

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG,
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

121

0

0

C.

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG,
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

122

0

0

123

0

0

124

0

0

Č.

D.

USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN
LASTNE STORITVE
SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI,
KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI,
KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI
UČINKI

E.

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

125

0

0

F.

KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA

126

375.589,46

372.230,00

G.

POSLOVNI ODHODKI

127

375.264,72

372.915,00

I.

Stroški blaga, materiala in storitev

128

140.765,47

156.401,00

Nabavna vrednost prodanega blaga in
materiala

129

0

0

2. Stroški porabljenega materiala

130

18.525,25

17.207,00

3. Stroški storitev

134

122.240,22

139.194,00

139

223.607,83

187.758,00

1. Stroški plač

140

172.590,27

145.662,00

2. Stroški pokojninskih zavarovanj

141

15.274,24

12.891,00

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj

142

12.849,03

10.628,00

4. Drugi stroški dela

143

22.894,29

18.577,00

144

9.220,68

6.652,00

1.

II.

Stroški dela

III. Odpisi vrednosti
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1. Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
2. neopredmetenih sredstvih in opredmetenih
osnovnih sredstvih
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
3.
obratnih sredstvih
IV.
1.

145

2.151,61

1.507,00

146

0

0

7.069,07

5.145,00

147

Drugi poslovni odhodki

148

1.670,74

22.104,00

Rezervacije

149

0

0

150

1.670,74

22.104,00

2. Drugi stroški
H.

PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV

151

324,74

0

I.

PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV

152

0

685,00

J.

FINANČNI PRIHODKI

153

343,51

101,00

I. Finančni prihodki iz deležev

155

0

0

II. Finančni prihodki iz danih posojil

160

343,51

101,00

I
I
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
I
.

163

0

0

FINANČNI ODHODKI

166

21,22

1,00

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov
finančnih naložb

168

0

0

II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

169

0

0

III.Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

174

21,22

1,00

K.
I.

L.

DRUGI PRIHODKI

178

1.138,63

2.810,00

M.

DRUGI ODHODKI

181

0,72

95,00

N.

PRESEŽEK PRIHODKOV

182

1.784,94

2.130,00

O.

PRESEŽEK ODHODKOV

183

0

0

P.

DAVEK OD DOHODKOV

184

0

0

R.

ODLOŽENI DAVKI

185

0

0

S.

ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

186

1.784,94

2.130,00
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Š.

ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

187

0

0

Povprečno število zaposlenih na podlagi
delovnih ur v obračunskem obdobju (na
dve decimalki)*

188

6,42

5,31

Število mesecev poslovanja

189

12

12

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

Sredstva ŠGZ o izkazana v višini 247.485,57€, od tega 5.468,07€ opredmetena osnovna
sredstva
(oprema), 8.000€ dolgoročne finančne naložbe (fundacija PRIZMA – soustanovitelji),
kratkoročne poslovne terjatve v višini 94.769,13€ (terjatve do kupcev v višini 93.639,07€
ter druge kratkoročne terjatve v višini 1.130,06€), denarna sredstva v višini 139.185,10€
ter 63,27€ kratkoročne aktivne časovne razmejitve.
Nakup stalnih sredstev so materialne naložbe in se zanje uporablja odpisovanje v skladu z
zakonom o računovodstvu, SRS in navodili, ki se v skladu z zakonom o davku od dohodka
pravnih oseb priznavajo kot odhodek.
Amortizacijske stopnje za:

Stopnja

Zgradbe

3%

Opremo

12-20%

Avtomobile

12,5%

Računalniško opremo

50%

Drugo računalniško opremo

20%

Programsko opremo

10%

Za pripoznavanje knjigovodske vrednosti opredmetenih in neopredmetenih osnovnih
sredstev je uporabljen model nabavne vrednosti, ki jo izkazuje ločeno v knjigovodskih
razvidih v skladu s SRS in posebej amortizacijski popravek vrednosti, ki je za navedeno
obdobje ugotovljen na presečni bilančni datum.
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih
vrednostih in zmanjšana za kumulativno izračunano amortizacijo po linearni metodi. V
obravnavanem obdobju je ŠGZ pridobila nova osnovna sredstva v višini 1.755,30€
(prenosnik Lenovo Yoga 3 Pro).

28

Denarna sredstva so naslednja:

Stanje na poslovnem računu NKBM
d.d.
Stanje blagajne
Depozit
Skupaj denarna sredstva

31.12.2015
1
94.219,00

v EUR
31.12.2016
2
58.615,26

INDEKS
3=2/1*100
62,21

38,00
80.024,00
174.281,00

202,33
80.367,51
139.185,10

532,45
100,43
79,86

Denarna sredstva so izkazana na bilančno presečni dan. Stanja so ugotovljena iz
ustreznih listin in
so ob začetnem pripoznanju izkazana v zneskih, ki izhajajo iz
verodostojnih listin. Med denarna sredstva štejemo denarna sredstva na transakcijskem
računu Nove KBM v znesku 58.615,26€, denarna sredstva v blagajni v znesku 203,33€ ter
depozit vezan pri Novi KBM v znesku 80.367,51€.
Med kratkoročne poslovne terjatve so zajete kratkoročne terjatve do kupcev in druge
kratkoročne poslovne terjatve.
Kratkoročne terjatve do kupcev višini 93.639,07€ se ob začetnem pripoznanju izkazujejo z
zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo poplačane. Terjatve se
pripoznajo v skladu s predpisi in SRS. V skladu s SRS 5.50 so oblikovani popravki terjatev
članarine. Iz predhodnih obdobij je opravljen popravek vrednosti terjatev v višini
71.951,74€, v letu 2016 pa je oblikovan popravek vrednosti terjatev v višini 7.069,07€.
Popravek vrednosti terjatev se oblikuje glede na situacijo v kateri se nahaja ŠGZ zaradi
neobveznega članstva in situacije v kateri so podjetja v naši regiji.
Popravki vrednosti zmanjšujejo
prevrednotovalne odhodke.

knjigovodsko

vrednost

terjatev

in

povečujejo

Ostalega oblikovanje popravkov drugih terjatev v obravnavanem obdobju leta 2016 ni bilo,
torej so izkazane v višini fakturirane realizacije.
Pregled popravkov terjatev po letih
LETO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
SKUPAJ

ZNESEK v €
17.192,50
0
14.661,50
14.448,25
0
7.144,10
3.007,30
11.049,26
4.448,83
7.069,07
79.020,81

Neplačani računi za članarine predstavljajo 34.949,80€, za najemnine 3.856,39€, za
kotizacije 442,80€, iz naslova zahtevkov po projektih 24.394,97€ ter do podjetij v prisilni
poravnavi in v stečajih, kjer smo se prijavili v stečajno maso 29.995,11€ kar predstavlja
neplačane terjatve v obravnavanem obdobju. Terjatve se vodijo v saldakontih in se sprotno
opominjajo ter izterjujejo.
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Pregled terjatev po ročnosti na dan 31.12.2016
Nezapadle
62.049,71

Zapadle
do 30
dni
4.118,98

Zapadle
do 60
dni
468,40

Zapadle
do 90
dni
3.121,50

Zapadle
do 120
dni
1.318,27

Zapadle
do 150
dni
0

Zapadle
nad 150
dni
22.562,21

Vse
terjatve
93.639,07

Druge kratkoročne poslovne terjatve v višini 1.130,06€ predstavljajo terjatev do države za
DDV od računov, katerih storitev je bila opravljena v decembru prejeti pa so bili v januarju
v znesku 314,53€ ter terjatev do ZZZS za refundacije bolniških nadomestil v višini 815,53€.
Kratkoročne poslovne obveznosti v višini 36.491,05 se izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz
ustreznih listin.
Obveznosti do dobaviteljev so izkazane v višini 11.489,18€, obveznosti iz naslova plač za
mesec december, izplačanih v januarju v višini 19.212,23€ ter prejeti kratkoročni predujmi
v višini 72,72€.
Obveznosti do drugih so izkazane v višini 5.716,92€ in predstavljajo obveznost do države za
DDV po obračunih v višini 2.704,45€, obveznost za prispevke delodajalca v višini 2.933,51€
ter druge kratkoročne obveznosti v višini 78,96€.
V letu 2016 je bilo povprečno 6,42 zaposlenih izračunanih na podlagi delovnih ur v
obračunskem obdobju, ki so dosegli povprečno izplačilo na mesec v višini 2.240,27€ bruto
plače.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih:
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
31.12.2015
1
7.848,00
2.755,00
1.947,00
855,00
13.404,00

Obveznosti za čiste plače
Obveznosti za prispevke delavcev
Obveznosti iz naslova za dohodnino
Obveznosti za prehrano in prevoz
Skupaj obveznosti do zaposlenih
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V€
31.12.2016
INDEKS
2 3=2/1*100
11.264,84
143,54
4.021,72
145,98
133,29
2.595,21
1.330,46
155,61
19.212,23
143,33

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v letu
2016
Obveznosti iz
naslova za
dohodnino
13%

Obveznosti za
prehrano in prevoz
7%

Obveznosti
za čiste
plače
59%

Obveznosti za
prispevke delavcev
21%

Pasivne časovne razmejitve
Med rezervacije v okviru pasivnih časovnih razmejitev so razvrščeni kratkoročno odloženi
prihodki projektov za katere so rezervirana sredstva. Realizacija projektov se bo v skladu s
programom delno izvajala v naslednjem poslovnem letu, zaradi tega se namensko prejeta
sredstva za pokrivanje odhodkov razmejijo in se izkažejo med prihodki, ko bodo nastali tudi
stroški za namen kot so bili pridobljeni. Za razmejitev prihodkov se v zbornici pripravi
poseben program, ki upošteva pridobljene prihodke iz projektov in potrebne stroške, ki
bodo nastali v letu 2017.
Med rezervacije v okviru kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev so razvrščeni tudi
kratkoročno odloženi prihodki ki so rezervirani za aktivnosti, ki bodo v skladu z načrtom
nastajali v letu 2017 in so bili zastavljeni z snovanjem nove zbornice.
Programi, ki so v teku in še niso opravljene in zaračunane storitve:
Zastopanje interesov članov (aktivnosti v regijskih svetih)
Podpora pri vstopu in poslovanju na tujih trgih
Sodelovanje z zbornicami v tujini
Gospodarske delegacije
Organizacija posvetov in seminarjev kot pomoč vstopu na tuje trge
Predstavitev regijskiega gospodarstva
Regijski izbor inovacij
Organizacija dogodka ob 10. obletnici ŠGZ
Svetovanje in informiranje podjetij (infopika, e–vem, e-zakonodaja)
Izobraževanje
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Kadrovska konferenca KA-KO
Konferenca s sejmom Podjetnost je ženskega spola
Štajerski gospodarski forumi
Marketinška konferenca
Projekti:




STRATEŠKO RAZVOJNO PARTNERSTVO KROŽNO GOSPODARSTVO
KOMPETENČNI CENTRI ZA RAZVOJ KADROV
REGIOWIN – INTEREG SLO – AT

Razkritja k izkazu poslovnega izida
ŠGZ je leta 2016 ustvarila 377.071,60€ prihodkov in 375.286,66€ odhodkov.
Čisti prihodki od prodaje
Čiste prihodke od prodaje predstavljajo prihodki od članskih prispevkov, ki v letu 2016
znašajo 280.288,22€ oziroma 74% vseh prihodkov in niso zavezani obračunu DDV, prihodki
od opravljenih storitev za javne listine oziroma javna pooblastila, kotizacije in najemnine, ki
so v obravnavanem obdobju leta 2016 znašali 21.833,01€ oziroma 6% vseh prihodkov in
prihodki od projektov v znesku 73.468,23€ oziroma 20% vseh prihodkov.

Prihodki od članskih prispevkov
Prihodki – javne listine,
kotizacije, najemnine
Prihodki od projektov
SKUPAJ

2015

2016

Indeks

1

2

3=2/1*100

266.749,72

280.288,22

105,08

51.184,54
54.295,66
372.229,92

21.833,01
73.468,23
375.589,46

42,66
135,31
100,90

Prihodki se zaračunavajo v skladu s sklepi organov ŠGZ oz. dogovorjenim cenikom za
opravljene storitve članom in nečlanom in so v obravnavanem obdobju leta 2016 skupaj
znašali 375.589,46€. V letu 2016 je bilo za 1% več prihodkov kot v letu 2015.
V letu 2016 je pravna oseba pri delovanju pridobitne dejavnosti dosegla 88.807,10€, kar
predstavlja 23,55% celotnih prihodkov.
Odhodki iz naslova pridobitne dejavnosti so davčno upravičeni odhodki in dosegajo višino
prihodkov ter zaradi tega ni obračunan davek od dohodka iz dejavnosti, ker je davčna
osnova enaka 0.
Nepridobitna dejavnost
Pridobitna dejavnost
Celotni prihodki

288.264,50
88.807,10
377.071,60
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76,45 %
23,55 %
100 %

Finančni prihodki
Sestavljajo jih obresti, ki nam jih pripišejo na transakcijski račun ter obresti od depozita in
so v letu 2016 znašale 343,51€.
Drugi prihodki
Druge prihodke v višini 1.138,63€ predstavljajo plačila že odpisanih terjatev v višini
358,31€, vračilo zaposlenih za najem garaže v višini 780,00€ in stotinske izravnave v višini
0,32€.
Poslovni odhodki
Stroški porabljenega materiala znašajo 18.525,25€ in predstavljajo stroške energije,
ogrevanja, goriva, komunale, prehrane za seminarje, pisarniškega materiala, strokovne
literature, odpis drobnega inventarja ter porabljenega drugega materiala.
STROŠKI MATERIALA
Stroški energije
Drobni inventar
Pisarniški material
Drugi material
SKUPAJ

2015
1
11.591,16
119,99
3.796,32
1.699,14
17.206,61

%
67,36
0,70
22,06
9,88
100

2016
2
10.572,94
295,36
6.386,01
1.270,94
18.525,25

%
57,07
1,59
34,47
6,87
100

INDEKS
3=2/1*100
91,22
246,15
217,90
74,80
118,63

Stroški storitev so v obravnavanem obdobju leta 2016 znašali 122.240,22€ in
predstavljajo stroške tekočega vzdrževanja, najemnin, izobraževanja, kilometrin, dnevnic in
nočnin, letalskih kart, stroške intelektualnih storitev, stroške reprezentance in reklame,
stroške plačilnega prometa, taks, zavarovanj, avtorskih honorarjev, poštnih storitev,
storitev varovanja, upravljanja, čiščenja, storitve tiska in grafičnega oblikovanja, storitve IT,
marketinške storitve ter drugih storitev.
Strošek odpisov vrednosti v obravnavanem obdobju leta 2016 znaša 9.220,68€ in
predstavlja amortizacijo osnovnih sredstev v višini 2.151,61€ ter odpise terjatev po sklepu
upravnega odbora in zaradi zaključenih stečajev v višini 7.069,07€.
Stroški dela v višini 223.607,83€ predstavljajo 60% celotnih odhodkov ŠGZ. Pomembna
postavka so plače, davki in prispevki zaposlenih v višini 200.713,54€ kar predstavlja 90%
vseh stroškov dela. Med druge stroške dela štejemo še stroške za prevoz na delo, strošek
prehrane, regres za letni dopust, jubilejne nagrade ter stroške premij za prostovoljno
pokojninsko zavarovanje. Stroški dela so stroški plač zaposlenih v obravnavanem obdobju
leta 2016.
STROŠKI DELA

2015

%

2016

1
Plače zaposlenih

%

INDEKS

2

3=2/1*100

145.662,24

77,58

172.590,27

77,18

118,49

23.519,45

12,53

28.123,27

12,58

119,57

Malice

6.872,73

3,66

8.586,36

3,84

124,93

Prevoz na delo,

2.771,76

1,48

4.313,70

1,93

155,63

Regres za letni dopust

6.390,00

3,40

6.454,24

2,89

101,01

Premija za prostovoljno
pokojninsko zavarovanje

2.533,61

1,35

2.850,99

1,27

112,53

Prispevki na plače
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Dajatev v zvezi z nagrado
vajencem
Jubilejne nagrade
SKUPAJ

9,26

0,00

0

0

0

0

0

689,00

0,31

0

187.759,05

100,00

223.607,83

100

119,09

Drugi poslovni odhodki v višini 1.670,74€ predstavljajo druge stroške projektov v višini
1.518,88€ ter strošek taks v višini 151,86€.
Finančni odhodki v višini 21,22€ predstavljajo odhodke za zamudne obresti, ki nam jih
zaračunajo dobavitelji na računih.

Odhodki v letu 2016
Drugi stroški Stroški materiala
5%
0%

Stroški storitev
33%

Stroški dela
60%

Odpisi vrednosti
2%

Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki je pozitiven poslovni izid v obravnavanem obdobju leta
2016 in znaša 1.784,94€. Presežek prihodkov se razporeja v skladu s sklepom skupščine in
zakonodaje, na podlagi katere je pravna oseba zasebnega prava ustanovljena.

Pripravila:
Mateja Solatnik, univ.dipl.oec.

Direktorica:
Mag. Aleksandra Podgornik
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