
ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA
POROČILO 2011

1

POROČILO 2011
POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO

MAREC 2012

ŠTAJERSKA 
GOSPODARSKA 

ZBORNICA
POROČILO 2011



ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA
POROČILO 2011

2

KAZALO 

NOVE VLOGE             3

KOLIKO SLABIH LET LAHKO PREŽIVIMO?        4

STANJE GOSPODARSTVA V REGIJI V LETU 2011 SKOZI ŠTEVILKE     5
Trg dela                5
Blagovna menjava Podravja v prvih 10-tih mesecih lanskega leta          5

POSLOVNO POROČILO            5

VRHUNCI LETA 2011            6
Štajerski gospodarski forumi             6
Podelitev priznanj in diplom za inovacije v Podravju za leto 2010         7
Znamkica član ŠGZ              8
Spletna stran Štajerske gospodarske zbornice           9
Član-članu             10
Aktivnosti na področju mednarodnega poslovanja         11
Organizacija seminarjev in dogodkov          13
Izvajanje projektov            20
Uveljavljanje interesov članov           22

ORGANI ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE      23
Skupščina             23
Nadzorni odbor             23
Upravni odbor             23
Regijski sveti Štajerske gospodarske zbornice         25
Vaše sogovornice in sogovorniki v ŠGZ          26
Člani Štajerske gospodarske zbornice          27

RAČUNOVODSKO POROČILO        37
Splošna razkritja             38
Računovodski izkazi s pojasnili           39
Bilanca stanja na dan 31.12. 2011          39
Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov          41



ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA
POROČILO 2011

3

NAŠE VLOGE

Leto, ki smo ga prebrodili, nam je v dejavnostih in bilancah 
pustilo najmočnejše sporočilo sicer že znanih vsebin: 
vse se spreminja. Naša vloga upravljanja sprememb je 
bila izrazitejša, prilagajanja pa najpomembnejši dejavnik 
izražanja regijskih gospodarskih potencialov. To se je 
kazalo na vsakem koraku, pa naj je šlo za naša poslovna 
okolja ali pa za ŠGZ, ki se je utrdila v svoji reprezentativni 
vlogi izražanja skupnih interesov, izpostavljanja 
potencialov, sodelovanja in mreženja ter usmerjanja 
interesno poenotenega gospodarstva. 

Prvo mandatno obdobje vseh voljenih in imenovanih 
nosilcev pooblastil v ŠGZ je pometlo z vsemi uvajalnimi procesi in nas izpostavilo kot vsebinsko 
in organizacijsko stičišče potencialov ter vlog štajerskega gospodarstva. Glede na to, da smo 
zabeležili veliko pozornosti in pričakovanj okolja o tem, ali bomo ohranili svojo vlogo med liderji 
regionalnih gospodarskih vlog, nam v letu, za katerega podajamo to poročilo, ni bilo težko potrditi 
novih mandatov vsem, ki smo v prvem obdobju prebrodili najtežje čase lastnega regionalnega 
zborničnega pozicioniranja. Znali smo presegati naše različnosti, da bi v prostoru ustvarili vlogo, 
za katero smo vedeli, da nam pripada, in s katero lahko pomembno obeležimo tisti del regionalnih 
politik, ki smo jih prepoznali kot najpomembnejše. Na naših forumih smo znali izpostavljati vsebine 
in sogovornike, ki so nam dajali gradiva za razmisleke in tudi napotke za odločanje ter neprecenljive 
doze informacij, koristnih za vsakdanje gospodarjenje. Število odgovornih in najbolj kompetentnih 
nosilcev posameznih vsebin nam je vsakokrat odrazilo dejstvo, da je ŠGZ s svojimi dejanji in 
pobudami ne samo pobudnica, ampak nosilka tistih pobud, ki odražajo aktualnosti nacionalne 
in regijske platforme gospodarskih nadgradenj. Ob vseh drugih aktivnostih, ki so obeleževale 
našo vlogo in delo v letu 2011, smo razvili ŠGZ v grozd samostojnih, vendar vsebinsko trdno 
povezanih potencialov. Kljub volilnemu letu smo se ukvarjali z vsebinami, ki opredeljujejo regijsko 
gospodarstvo, ne pa sami s seboj. Tudi to ocenjujem kot pomemben dosežek leta 2011, za katerega 
podajamo pričujoče letno poročilo.

Na takšnih osnovah pa je tudi naš pogled naprej povsem razkrit, smer razvoja pa zakoličena. 
Prepričan sem, da tudi naslednje leto ne bomo samo tarnali, da zaradi recesijskih razlogov in 
splošne nestabilnosti nismo mogli narediti novega koraka h krepitvi vloge ŠGZ. Tudi v dinamiki 
sprememb in prilagajanja obstajajo nove priložnosti organizacijskega utrjevanja in z dejanji 
podkrepljene pozicije naše prepoznavnosti in pomena.

Dr. Roman Glaser
predsednik ŠGZ
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KOLIKO SLABIH LET LAHKO PREŽIVIMO?

Leto 2011 zagotovo ne bo zapisano med najboljšimi in 
najuspešnejšimi v zadnjih 20 letih. Podoben stavek pravzaprav 
pišemo že tretje leto zapored. Tudi preteklo leto je bilo izjemno 
zahtevno, kriza ni popuščala, nasprotno – še bolj je pokazala 
zobe in kljub temu, da so po Evropi marsikje beležili izhode iz 
nje, spodbudnih podatkov pri nas ni in ni bilo. Poleg tega smo 
v preteklem letu preživljali tudi politično krizo, ki je še dodatno 
ohromila možnosti gospodarstva. Mogoče smo tudi zaradi dalj 
časa trajajoče predvolilne kampanje slišali še več negativnih 
napovedi kot bi jih sicer. 

Štajerska, kot vemo, predstavlja dobro desetino države. Ob  
koncu preteklega leta smo beležili okoli 14-odstotno stopnjo 
brezposelnosti, kar je v primerjavi z letom prej precej višja številka. 
V letu 2011 smo doživeli veliko prisilnih poravnav in stečajev tudi takšnih podjetij, ki so štajerski prostor 
predstavljala kar nekaj preteklih desetletij. Bilanca blagovne menjave regije je bila sicer pozitivna, saj 
je bil izvoz še vedno večji od uvoza, glavni izvozni trgi pa so še vedno ostali trgi Evropske unije in 
Zahodnega Balkana. V regiji ni bilo čutiti novih spodbud, malo je bilo inovacij, zanimanj tujih vlagateljev 
praktično ni bilo. 

Štajerska gospodarska zbornica je kljub temu (ali pa ravno zaradi tega) čutila še večjo odgovornost za 
spodbujanje dogajanja, ki bi odpiralo nove možnosti gospodarstvu. Število raznovrstnih dogodkov, ki 
smo jih v letu 2011 pripravili, je bilo zelo veliko, njihova raznovrstnost pa je zagotovo omogočala izbiro 
različnim potrebam gospodarstva. Odziv podjetij pa ni bil vedno takšen, kot bi ga lahko pričakovali, vse 
prepogosto smo dobivali občutek, da se ne zavedajo, da ne moremo računati na pomoč od drugod, da 
si moramo pomagati sami in da moramo tako v podjetjih kot tudi v celotni regiji igrati aktivno in pozitivno 
vlogo in prevzeti nadzor nad svojo usodo in poslovno uspešnostjo. 

Kot vemo tudi napovedi za leto 2012 niso spodbudne. Evropska komisija za evroobmočje napoveduje 
blago recesijo, celotnemu EU-ju pa stagnacijo gospodarstva. Zastoj v okrevanju evropskega 
gospodarstva ob koncu minulega leta se bo nadaljeval vsaj še v prvih dveh četrtletjih letošnjega leta. 
Napoved za Slovenijo kaže, da bomo letos zabeležili 0,1-odstotno krčenje BDP-ja. Sicer smo v Sloveniji 
prebrodili najhujšo politično krizo, nova vlada pa je nastopila svoj mandat z napovedovanjem ostrih 
rezov in uvedbo učinkovitih ukrepov za podporo gospodarstvu. Štajersko gospodarstvo računa, da 
bodo zares učinkoviti in da bodo prinesli razvojne možnosti in priložnosti. Prihodnje leto namreč ne 
bomo mogli ponovno začenjati z oceno, da je bilo preteklo leto izjemno zahtevno in za gospodarstvo 
nespodbudno. Štajersko gospodarstvo si tega enostavno počasi ne bo moglo več privoščiti. 

Mag. Aleksandra Podgornik
direktorica ŠGZ
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STANJE GOSPODARSTVA V REGIJI V LETU 2010 
SKOZI ŠTEVILKE

TRG DELA

Število registriranih brezposelnih oseb se je v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 še povišalo. 
Konec decembra 2011 je bilo namreč v Podravju skupaj 20.996 registriranih brezposelnih, v 
enakem obdobju eno leto prej pa 20.219. V letu 2011 se je torej število brezposelnih povišalo 
za 777 oseb oziroma za dobrih 3,8 odstotkov. 

             2009              2010

Podravje Vsi Ženske Vsi Ženske

Število registriranih brezposelnih oseb na dan 31.12. 20.219 9.826 20.996 10.140

Priliv registrirano brezposelnih v letu 20.345 9.272 19.751 8.490
• Od tega iskalci prve zaposlitve 3.134 1.635 2.676 1.479
• Od tega brezposelni zaradi stečaja podjetja 537 178 1.933 324
• Od tega brezposelni, trajni presežki 3.507 1.329 2.518 983
• Od tega iztek delovnega razmerja za določen čas 9.246 4.369 9.795 4.508

Odliv iz evidence brezposelnih 19.361 8.800 19.019 8.198
• Od tega brezposelni, vključeni v zaposlitev 11.452 5.045 12.231 5.139

• Od tega brezposelni, odjavljeni iz razlogov,  
ki ne pomenijo zaposlitve 6.543 3.046 6.657 3.020

BLAgOVnA MEnjAVA POdRAVjA V PRVIH 10-TIH MESEcIH 
LANSKEGA LETA  

Pomembni zunanjetrgovinski partnerji Podravja še naprej ostajajo trgi EU in Zahodni Balkan. Počasno 
izboljšanje razmer v mednarodnem okolju je vplivalo tudi na rezultate blagovne menjave Podravja v 
lanskem letu. Po podatkih GZS je Podravje v prvih desetih mesecih 2011 izvozilo za 1,9 milijarde evrov 
blaga, kar je za skoraj 20 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2010 (slovenski izvoz je znašal 17,1 
milijarde evrov in je za 13 odstotkov večji kot  leto poprej). 

Bilanca blagovne menjave Podravja ostaja pozitivna, saj je izvoz še vedno večji od uvoza, ki je znašal 
1,6 milijarde evrov, kar je za 13 odstotkov več kot v enakem obdobju lani (celotni slovenski uvoz je znašal 
18,4 milijarde evrov in se je prav tako povečal za 13 odstotkov).

Vir: Statistični urad RS; obdelava: Gospodarska zbornica Slovenije

IZVOZ BLAGA UVOZ BLAGA
Izvoz Stopnja  

rasti  v %
Delež v % 
(SLO=100%)

Uvoz Stopnja  
rasti  v %

Delež v % 
(SLO=100%)

Podravje 1.952.927 19,9 11 1.613.243 12,9 9

Slovenija 17.084.358 13,3 18.371.732 12,9
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VRHUncI LETA 2011

ŠTAjERSKI gOSPOdARSKI FORUMI 

Štajerska gospodarska zbornica je tudi v letu 2011 organizirala Štajerske gospodarske forume. 
Vsak forum se je soočil z v danem trenutku najbolj aktualno temo za gospodarstvo. Na forumih 
so predstavniki vlade, gospodarstva in znanstvene sfere ter vsak posameznik, ki ga je zastavljena 
problematika zanimala, soočali mnenja in izmenjevali izkušnje. Širok razpon tem jasno nakazuje, 
da je Štajerska gospodarska zbornica zavezana k temu, da deluje v interesu tako gospodarstva kot 
tudi celotnega Podravja in vsakega posameznika. Takšnemu delovanju bo sledila tudi v letu 2012. 

9. ŠGF: Malo delo 
3. marec 2011  

dr. Ivan Svetlik, minister za delo, družino in socialne zadeve, Aleš Pulko, predsednik Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Maribor, Vinko Kurent, podpredsednik ŠGZ in direktor Mikrodata GIS
Andrej Zorko, predsednik predsedstva ZSSS, Žiga Schmidt, predsednik ŠOUM, Dejan Levanič, 
poslanec Državnega zbora RS.

10. ŠGF: Umestitev objektov za proizvodnjo alternativnih virov energije v                             
                 lokalni prostor 
22. april 2011

dr. Mitja Pavliha, generalni direktor Direktorata za prostor na Ministrstvu za okolje in prostor RS
mag. Igor Čuš, Dravske elektrarne Maribor, Sektor razvoja in izgradnje – novogradnje; vodja 
projektov ČHE Kozjak in HE na Muri, Danijel Muršič, direktor Menerga, d.o.o., dr. Bojan Pahor, 
direktor PP Energija, d.o.o., dr. Andrej Fištravec, sociolog, ZRSŠ
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11. ŠGF: Kam gre Slovenija? 
8. junij 2011

dr. Marjan Senjur,  predsednik Fiskalnega sveta in profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, dr. 
Roman Glaser, predsednik Štajerske gospodarske zbornice ter predsednik uprave in generalni 
direktor Perutnine Ptuj, mag. Branko Žerdoner, predsednik uprave Mariborske livarne Maribor, 
mag. Romana Pajenk, predsednica uprave Probanke, dr. Boris Cizelj, direktor Slovenskega 
gospodarskega in raziskovalnega združenja v Bruslju

12. ŠGF: In koga naj voli gospodarstvo? 
26. oktober 2011

mag. Radovan Žerjav iz stranke SLS (Slovenska ljudska stranka), Tomaž Orešič iz stranke LDS 
(Liberalna demokracija Slovenije), Bogdan Čepič iz stranke SD (Socialni demokrati), mag. Marko 
Pogačnik iz stranke SDS (Slovenska demokratska stranka), mag. Darja Radić iz stranke ZARES, 
Janez Ujčič iz stranke DeSUS (Demokratična stranka upokojencev Slovenije), dr. Manca Košir iz 
stranke Gibanje TRS (Stranka za trajnostni razvoj Slovenije), dr. Janez Šušteršič iz stranke Lista 
Gregorja Viranta, Renata Brunskole iz stranke Lista Zorana Jankovića – Pozitivna Slovenija
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Priznanja in diplome za najboljše inovacije v letu 2010 so prejeli naslednji 
udeleženci: 

Srebrno priznanje: 

1. Avtor inovacije: Razvojna enota Gorenje Surovina, d.o.o. 
Inovacija: Receptura priprave trdnega goriva iz nenevarnih odpadkov

2. Avtorji inovacije: Aleš Semprimožnik, Igor Zver, Andrej Lobnik, Milan Onič, Vili Potočnik, Peter 
Javoršek in Bojan Rambaher, SWATYCOMET, umetni brusi in nekovine, d.o.o. 
Inovacija: Industrijske rezalke premera 1000 mm in 1200 mm

POdELITEV PRIZnAnj In dIPLOM ZA InOVAcIjE 
V PODRAVJU ZA LETO 2010
 
Štajerska gospodarska zbornica je 10. junija 2011 podelila priznanja za najboljše inovacije 
Podravja v letu 2010. Na prireditvi, ki je potekala v hotelu Habakuk v Mariboru, so bila podeljena 
priznanja in diplome 16 inovatorjem, ki so prijavili svoje inovacije na razpis Štajerske gospodarske 
zbornice. Prijavljene inovacije so bile izredno raznolike, od zelo tehnoloških do netehnoloških, 
svoje inovacije pa so prijavila tako velika kot majhna podjetja, kar je pokazatelj, da podravski 
inovatorji tudi v kriznih časih ne počivajo, temveč so krizo vzeli kot priložnost in izziv za nadaljnji 
razvoj. Ocenjevalna komisija je bila organizirana v naslednji sestavi: predsednik komisije prof.
dr. Boštjan Harl in člani mag. Jure Verhovnik, mag. Stanislav Golc, dr. Dušan Klinar, Bruno 
Rumež, dr. Marjan Leber in mag. Tadej Krošlin. Ocenjevalna komisija  je na osnovi pregleda 
dokumentacije in konzultacije prispelih vlog ocenila in odločila, da se podeli 12 diplom, 2 bronasti 
priznanji in 2 srebrni priznanji. Ob tem je potrebno omeniti, da prve tri nagrajene inovacije gredo 
na nacionalni izbor, ki ga organizira Gospodarska zbornica Slovenije.
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Bronasto priznanje:

1. Avtor inovacije: Razvojni tim podjetja Doorson, Dorsoon, d.o.o. 
Inovacija: Avtomatska požarna drsna vrata na evakuacijskih poteh 

2. Avtor inovacije: Darko Obretan, Apolon – Darko Obretan, s.p. 
Inovacija: Zvočni modul Apolon sound QX1, ki generira  audio signale po metodi 
»wavetable« s tradicionalnimi narodnozabavnimi slovenskimi instrumenti 

Diploma:

1. Avtor inovacije Viktor Zamuda, Talum, d.d. 
Inovacija: Merilne vilice za meritev pomika na štancah za rondelice

2. Avtorji inovacije: Ida Kverh, Peter Cvahte, Vladka Hajšek, Zvonko Sternad in Ervin Rošar, 
IMPOL Industrija metalnih polizdelkov, d.o.o. 
Inovacija: Odprava poliranja orodja z mazanjem okroglice 

3. Avtor inovacije: doc. dr. Drago Bokal, Univerza v Mariboru, Fakulteta za  
naravoslovje in ematiko 
Inovacija: Ciljni aplikativni predmet kot nov model poučevanja v visokem šolstvu

4. Avtorji inovacije: Tomaž Prelog, Andrej Prelog in Ivan Prelog, Vitaaqua Tomaž Prelog, s.p. 
Inovacija: Svečni vložek naplavnega  filtra in način njegove pritrditve

5. Avtor inovacije: doc. dr. Davorin Kralj 
Inovacija: Mobilni zložljivi nakupovalni voziček

6. Avtor inovacije: Ivan Kuhar, CIMOS TAM Ai, d.o.o. 
Inovacija: Zmanjšanje stroška predelave strojev in njihov boljši izkoristek pri povečanih 

7. Avtor inovacije: Simon Šestanj, CIMOS TAM Ai, d.o.o.  
Inovacija: Povečanje kapacitet brušenja na CNC centru

8. Avtor inovacije: Milan Štumberger, Talum, d.d. 
Inovacija: Enakomerno ogrevanje kokile

9. Avtor inovacije: Dragan Petkovič, Talum, d.d. 
Inovacija: Obnova poškodovanih posnemalcev

10. Avtor inovacije: Branko Kajzer, Talum, d.d. 
Inovacija: Pnevmatska brizgalka za nanašanje premaza na kokile

11. Avtor inovacije: Branko Krošl, Talum, d.d. 
Inovacija: Vzdrževanje SIR filtra

12. Avtor inovacije: doc. dr. Anita Kovač Kralj
      Inovacija: Industrijski aditivi s heksaminom
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ZnAMKIcA ČLAn ŠgZ

Identifikacija je ključnega pomena za vsako organizacijo, saj izraža raven kakovosti, vrednosti in 
zanesljivosti, ki jo je organizacija deležna od splošne in ciljne javnosti. Identifikacija tako predstavlja 
posebno obliko komunikacije, ki pa je v poplavi ponudbe na trgu v modernem času lahko ključnega 
pomena. V ta namen smo na Štajerski gospodarski zbornici uvedli znamkico Član ŠGZ, ki jo 
naši člani objavijo na svoji spletni strani v desnem zgornjem kotu ali kot banner. S tem izražajo 
identifikacijo s Štajersko gospodarsko zbornico in so predstavljeni kot zanesljivi, kompetentni in 
zaupanja vredni partnerji.

Ob kliku na znamkico Član ŠGZ se v posebnem oknu odpre spletna stran Štajerske gospodarske 
zbornice. Takšna oblika komunikacije je učinkovito in uspešno sredstvo, ki zagotavlja večjo 
prepoznavnost in povečanje vrednosti blagovne znamke, sočasno pa ustvarja neposredno 
komunikacijo z vsakim posameznim uporabnikom.

Zakaj znamkica Član ŠGZ?
• Ker ste ponosni član Štajerske gospodarske zbornice.
• Ker želite to povedati tudi drugim.
• Ker vas članstvo v ŠGZ predstavlja kot zanesljivega, kompetentnega in 
   zaupanja vrednega partnerja.
• Ker vam dodatno krepi ne samo ugled, ampak tudi pozicioniranje na spletnih 
   iskalnikih skozi krepitev optimizacije za spletne iskalnike (SEO).
• Ker si želite sinergije tudi na spletu.

Kaj je optimizacija spletne strani?
Optimizacija spletne strani (ang. Search engine optimization ali krajše SEO) je postopek, ki zahteva 
vsebinsko in tehnično optimizacijo spletne strani z namenom izboljšanja njenih pozicij na spletnih 
iskalnikih.

Zakaj je optimizacija spletne strani pomembna?
Cilj optimizacije spletne strani je doseči čim višjo pozicijo na iskalnikih. To je še posebej pomembno 
zaradi dejstva, da so prve strani rezultatov na iskalnikih tudi najbolj klikane; prva stran rezultatov 
za določeno iskanje v povprečju “pobere” kar 80 % vseh klikov na rezultate v primerjavi z ostalimi 
stranmi z rezultati.

Najpomembnejši del optimizacije je gradnja zunanjih povezav!
Gradnja zunanjih povezav (linkbuilding) oz. komponenta popularnosti, kot jo imenujejo nekateri, 
določa število spletnih strani ali mest, ki imajo povezave na straneh in z njimi kažejo na naše 
spletne strani ali mesta. Več kot ima neka stran povezav z drugih strani na spletu, ki imajo sorodno, 
relevantno vsebino, bolj pomembna je na iskalnikih in višje so njene pozicije za ciljane ključne 
fraze. Najhitreje lahko do zunanjih povezav pridete tako, da se z vašimi dobrimi poslovnimi partnerji 
ali zadovoljnimi kupci dogovorite, da na svojih spletnih straneh objavijo povezavo do vaše spletne 
strani. Tukaj kot vaš zanesljiv partner nastopi Štajerska gospodarska zbornica. Z znamkico Član 
ŠGZ želimo del naše sinergije prenesti tudi na splet in vzpostaviti mrežo spletnih strani naših članov, 
kjer z medsebojnim izmenjavanjem povezav skupaj dosegamo višji ranking na spletnih iskalnikih.  
Montaža znamkice Član ŠGZ je enostavna, hitra in vsakemu članu ŠGZ zagotovi prepoznavnost 
kot članu Štajerske gospodarske zbornice. 
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SPLETnA STRAn ŠTAjERSKE gOSPOdARSKE ZBORnIcE

V letu 2011 je Štajerska gospodarska zbornica začela s prenovo svoje spletne strani  
www.stajerskagz.si, ki bo z novo podobo postala preglednejša, bolj dinamična in bolj funkcionalna. 
Prenova se bo nadaljevala še v začetku leta 2012, ko bodo novo podobo dobile tudi elektronske 
novice e-izzivi in elektronski podpisi zaposlenih na ŠGZ. Cilj vsebinske, strukturne in funkcionalne 
prenove spletne strani je bil narediti spletno stran informacijsko bogatejšo in uporabniku prijaznejšo. 

Spletna stran Štajerske gospodarske zbornice omogoča pridobitev celovitih informacij o aktualnih 
dogodkih, storitvah in projektih Štajerske gospodarske zbornice. Kljub vsakodnevni ažurnosti 
spletne strani in dodajanju vedno novih vsebin, je spletna stran ohranila svojo preglednost in hitrost 
dostopa do želenih informacij oz. vsebin. Na spletni strani lahko dostopate tudi do Gospodarskih 
izzivov - časopisa Štajerske gospodarske zbornice in Letnega poročila Štajerske gospodarske 
zbornice, v galeriji pa pridobite slikovni pregled nad pomembnejšimi dogodki ŠGZ.

Štajerska gospodarska zbornica je izrazito vpeta v mednarodno okolje in je s postavitvijo svoje 
spletne strani v nemškem in angleškem jeziku ponudila vsem tujim partnerjem in uporabnikom 
osnovne informacije o Štajerski gospodarski zbornici in gospodarski regiji, v kateri deluje. 
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ČLAn-ČLAnU

Krepitev sodelovanja med člani zbornice

Član-članu je storitev, ki jo je Štajerska gospodarska zbornica uvedla v letu 2009. Omogoča 
medsebojni nakup storitev in proizvodov pod ugodnejšimi pogoji ter hkrati na tak način spodbuja 
večje sodelovanje med člani ŠGZ. Storitev član-članu je bila med člani odlično sprejeta, predstavlja 
inovativen način mreženja in na proaktiven način dopolnjuje celoten nabor storitev, ki jih svojim 
članom nudi Štajerska gospodarska zbornica. Hkrati omogoča članom Štajerske gospodarske 
zbornice brezplačno oglaševanje svojih storitev in izdelkov na spletnih straneh ŠGZ in v reviji 
Gospodarski izzivi. 

Sistem član-članu omogoča vsem sodelujočim članom ŠGZ, da ponudijo proizvode in storitve s 
članskim popustom, ki ga sami določijo, drugim članom ŠGZ. In seveda lahko člani ŠGZ koristijo 
vse članske popuste drugih članov, ki sodelujejo v storitvi član-članu. Storitev je namenjena izključno 
članom ŠGZ, dostop do nje pa je možen preko spletne strani: http://www.stajerskagz.si/clan/. 

V letu 2011 smo začeli pripravljati tudi osnutek nadgradnje popustov v okviru sistema član-članu, 
najprej grafično in vsebinsko, kasneje pa tudi sistemsko nadgradnjo, saj bi ga želeli narediti še bolj 
uporabnega ter predvsem bolj zanimivega za naše člane. Tako smo si zastavili cilj, da v sistem 
vključimo poleg podjetij članov tudi njihove zaposlene. S tem, ko bomo zagotovili več povpraševanja, 
bomo spodbudili tudi večjo zainteresiranost ponudnikov popustov. S širitvijo ciljne skupine s podjetij 
članov – 430 subjektov – na zaposlene – približno 30.000 subjektov – bi sistem član-članu prešel 
na nov nivo, kjer njegova osnovna prednost ne bo več zgolj mreženje in predstavitev podjetja 
ostalim članov, temveč bo s tem postal tudi močno orodje za pospeševanje prodaje znotraj mreže 
Štajerske gospodarske zbornice.



ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA
POROČILO 2011

14

In katera podjetja so vstopila v sistem član – članu in ponudila popuste?

V letu 2011 so v storitvi član-članu sodelovala naslednja podjetja, ki so nudila preko 100 
različnih popustov: 

Št.        Naziv podjetja Št.         Naziv podjetja

1 A.K.CEPT, d.o.o. 22 Marjanca Fras, s.p.
2 Ad Acta, d.o.o. 23 Mikrografija, d.o.o.
3 Adin oglaševanje, d.o.o. 24 Niagara lounge bar, Bar-mix, d.o.o.
4 Agnat, d.o.o. 25 Požarna varnost, Gorazd Jeromel, s.p.
5 Andragoški zavod Maribor 26 PHOENIX, Blanka Erhatič, s.p.
6 Animacija, d.o.o. 27 PP Gostinstvo, d.o.o.
7 Avto Jarc, d.o.o. 28 PRO - ANDY, Andrej Ivanuša, s.p.
8 BM Consulting Branko Žunec, s.p. 29 Probanka, d.d.
9 Chip trade, d.o.o. 30 Renzlor-MB, d.o.o.
10 Davčna hiša ALFA OMEGA, d.o.o. 31 Rolanda Fornezzi, s.p., Pravno svetovanje
11 Dialogco, d.o.o. 32 Sea, d.o.o.
12 Doba vir znanja, d.o.o. 33 Sempe,r d.o.o.
13 Ekonomski institut Maribor, d.o.o. 34 Soru Sport
14 Fininvest, d.o.o., Maribor 35 Steng-nacionalni center za čistejšo proizvodnjo, d.o.o.
15 Fundere, d.o.o. 36 Tehnološke inovacije prihodnosti, d.o.o.
16 Garni hotel Tabor, Podhostnik, d.o.o. 37 Tehtalni sistemi Jus, d.o.o.
17 Grafis, d.o.o. 38 Tenzor, d.o.o..
18 Imagine, d.o.o. 39 Terme Maribor, d.d.
19 Intera, d.o.o. 40 Tiko pro, d.o.o.
20 Interles, d.o.o. 41 Tiskarna Golc, Metka Golc, s.p.
21 JID, d.o.o.
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AKTIVnOSTI nA POdROČjU MEdnAROdnEgA POSLOVAnjA  

Seminar: Avstrija – sedež vašega podjetja – znana soseda?
Z namenom posredovati čim več informacij o ugodnostih, ki jih nudi Avstrija pri ustanavljanju tujih 
podjetij, smo skupaj z ABA Invest in Austria (Agencija za pospeševanje tujih investicij v Avstriji) 
organizirali predstavitev prednosti in postopkov pri ustanovitvi podjetja v Avstriji.

Seminar: Opravljanje storitev v Avstriji po 1. 5. 2011
Konec aprila 2011 so se sprostile omejitve pri opravljanju zaščitenih del v Avstriji, ki zadnjih 7 let, v 
katerih je Avstrija koristila svojo nacionalno pravico do prehodnega obdobja, omejujejo slovenska 
podjetja pri opravljanju določenih del, predvsem gradbenih, na avstrijskem trgu.

Obisk veleposlanika Islamske republike Iran
Štajersko gospodarsko zbornico je obiskal iranski veleposlanik nj. eksc. gospod Mohammad Rahim 
Agheipour. Veleposlanik se je zanimal za regijo, njeno gospodarsko strukturo in poudaril interes  
veleposlaništva za tesnejše sodelovanje z zbornico, kot je posredovanje informacij in pomagati  
slovenskim podjetjem pri iskanju poslovnih priložnosti v Iranu. 

Predstavitev na zaposlitvenem sejmu
ŠGZ se je predstavila na mednarodnem zaposlitvenem sejmu Slovenija – Avstrija, ki ga je organizirala 
Območna služba Zavoda za zaposlovanje v sodelovanju z mrežo EURES. Iskalci zaposlitve so želeli 
predvsem informacije o možnostih samozaposlitve.

Obisk veleposlanika Republike Latvije
Štajersko gospodarsko zbornico je obiskal veleposlanik Republike Latvije v Sloveniji nj. eksc. 
gospod Bahtijors Hasans. Z direktorico mag. Aleksandro Podgornik sta se pogovarjala o možnosthi 
sodelovanja med podjetji obeh regij. 

Konferenca: Srbija na poti v EU – borza znanja in izkušenj
Namen konference je bilo srečanje srbskih in slovenskih strokovnjakov, ki bodo v prihodnjih letih 
močno povezani pri novih infrastrukturnih, energetskih, komunalnih in turističnih projektih na področju 
Republike Srbije. Povezovanje je potekalo preko sklepanja partnerstev, predstavitev dobrih praks in 
prenosa praktičnih informacij pri izvajanju projektov, ki so financirani iz evropskih skladov. 

Poslovno srečanje v Prijedoru 
Na povabilo zbornice iz Banja Luke smo se udeležili srečanja med predstavniki slovenskih in bosanskih 
podjetij. Slovenska podjetja so imela odlično priložnost navezave poslovnih stikov s podjetji iz občine 
Prijedor. V smislu vzdrževanja dobrih kontaktov smo zbornico iz Banja Luke naslednje leto povabili na 
poslovno srečanje v Maribor.

Sprejem na Slovensko-nemški gospodarski zbornici
Na povabilo Slovensko-nemške gospodarske zbornice smo se udeležili dogodka International 
bussines drink, na katerem je zbornica ob neformalnem druženju gostila predstavnike slovenskega in 
nemškega gospodarstva.
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Sprejem Britanske gospodarske zbornice v Sloveniji
Britanska gospodarska zbornica v Sloveniji je v okviru širitve aktivnosti v dravsko-pomursko regijo 
organizirala prvo srečanje. Srečanje je bila odlična priložnost za navezavo poslovnih stikov, saj so 
se ga udeležili vidni predstavniki podravskega gospodarstva, veleposlanik Velike Britanije v Sloveniji 
Andrew Page in predsednik britanske zbornice Kevin Morrison.

Obisk delegacije iz Tuzle
Štajersko gospodarsko zbornico je na povabilo Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor obiskala 
delegacija iz Tuzle, ki so jo sestavljali minister za kmetijstvo in njegovi sodelavci. Delegacija je izrazila 
željo in interes poglobiti poslovne in medinstitucionalne stike med Slovenijo in BiH na področju 
kmetijskega sektorja in širše ter okrepiti blagovno menjavo in poslovno sodelovanje med državama.

Študijski obisk podjetij iz Bosne in Hercegovine
Štajerska gospodarska zbornica je za podjetnike iz sektorja kovinske industrije iz Bosne in Hercegovine 
v okviru študijskega obiska organizirala ogled in predstavitev podjetij kovinske industrije v Podravju. 
Podjetnike iz Mostarja smo gostili v mesecu novembru, obiskali pa so nas v okviru projekta CREDO, 
katerega glavni cilj je povečanje konkurenčnosti in rasti malih ter srednje velikih podjetij v izbranih 
sektorjih.
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ORgAnIZAcIjA SEMInARjEV In dOgOdKOV

V letu 2011 smo organizirali 85 dogodkov in zabeležili okoli 1850 udeležencev.

1. Področje davčno-finančne zakonodaje

Seminar: Davčni obračun in letno poročilo 2010
Izvajalka: Maja Bohorič
Podrobnejšemu pregledu pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in 
za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti je sledil tudi poudarek na novostih, 
zlasti na področju olajšav, ki so veljale za sestavljanje davčnega obračuna za leto 2010, pregledala 
pa se je tudi vsebina novih obrazcev za davčni obračun pravnih oseb in za davčni obračun fizičnih 
oseb, ki opravljajo dejavnost. 

Seminar: Potni nalogi in spremembe pri blagajniškem poslovanju
Izvajalka: Jana Galič
Seminar je skušal podati odgovore na pogosta vprašanja, ki so se porajala v praksi glede »pisanja« 
potnih nalogov, vodenja evidenc o uporabi službenih vozil, dohodkov, izplačanih »preko blagajne« oz. 
na TRR. Udeleženci so se tako lahko podrobno seznanili o pomenu pisanja potnih nalogov, njegovih 
sestavinah, o pomenu SRS 21 pri »pisanju« potnih nalogov, predpisih, ki so povezani z blagajniškim 
poslovanjem, omejitvah pri gotovinskem poslovanju, pomenu pravilnika o »blagajniškem poslovanju«.

Konstitutivna seja Regijskega sveta za davčno in finančno področje (RSDF)
Namen vzpostavitve »Regijskega sveta ŠGZ za davčno in finančno področje« je s strokovnostjo in 
pozitivno naravnanostjo za sodelovanje v regiji vzpodbuditi povezovanje strokovnjakinj in strokovnjakov 
z davčno-finančnega področja iz podravskih podjetij in drugih institucij.

Seminar: Ali veste, kaj lahko razberejo drugi iz vaše bilance stanja ali poslovnega izida?
Izvajalka: Jana Galič
Pri sprejemanju poslovnih odločitev se vse bolj posega po podatkih o poslovanju svojih stalnih, še 
bolj pa »bodočih« poslovnih partnerjev. Glavni vir navedenih podatkov sta zagotovo bilanca stanja in 
izkaz poslovnega izdida. Seminar je bil namenjen ravno seznaniti udeležence s pravilnim branjem oz. 
razumevanjem informacij, ki jih iz teh virov lahko pridobijo.

Seminar: Novi zakon o preprečevanju zamud pri plačilih 
Izvajalka: Romana Mernik
Predstavljene so bile aktualne novosti, ki sta jih s svojo veljavo prinesla nov Zakon o preprečevanju 
zamud pri plačilih (ZPreZP) in nov Zakon o dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost, katerih 
namen je izboljšati plačilno disciplino v državi.

1. seja Regijskega sveta za davčno in finančno področje (RSDF)
Najprej smo prisluhnili Zdenki Kajdiž, vodji izpostave AJPES, Kranj, ki je predstavila prispevek na 
temo večstranskega pobota. Temu je sledila še predstavitev Viktorije Hudernik, namestnice direktorja 
DU Maribor, ki je spregovorila o spremljanju zamud pri plačilih s strani DURS-a.
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Seminar: Opredmetena osnovna sredstva
Izvajalka: Jana Galič
Namen seminarja je bil sistematičen prikaz celotnega področja opredmetenih osnovnih sredstev 
(pojem in pomen, vlaganja, stroški, prevrednotenje, amortiziranje, investicijske olajšave).

Delavnica: Preglednost finančnih odnosov
Izvajalca: dr. Branko Mayr in mag. Darinka Kamenšek
Delavnico smo pripravili v sodelovanju z Regijskim višješolskim in visokošolskim središčem Ptuj 
in Inštitutom za poslovodno računovodstvo pri Visoki šoli za računovodstvo. Namenjena je bila 
predstavitvi določil Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih 
dejavnosti in njihove uporabe v praksi.

Seminar: Novosti na področju socialnega zavarovanja poslovodnih oseb
Izvajalka: Romana Mernik 
S 1. 1. 2012 so spremembe, ki jih je Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) prinesel za poslovodne osebe, 
ki so hkrati tudi edini družbeniki družbe, postale obvezne za vse takšne osebe. S tem datumom se je 
tudi zaključilo prehodno obdobje, ki ga je ta zakon določil.

Seminar: Prevrednotenje terjatev do kupcev
Izvajalka: Jana Galič
Računovodska obravnava prevrednotenja terjatev se razlikuje od »davčne«, kar močno vpliva na 
izračun osnove za obračun davka od dobička pravnih oseb. S pomočjo tega seminarja so udeleženci 
pridobili, obnovili oziroma nadgradili svoje znanje o navedeni problematiki.

2. Področje delovno-pravne zakonodaje

Seminar: Kaj je novega za delodajalce na področju delovnega prava?
Izvajalec: Pravna služba GZS
Na seminarju so bile obravnavane spremembe Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o urejanju trga 
dela in Zakon o malem delu, s katerimi naj bi učinkovito pripomogli k razrešitvi gospodarske krize v 
podjetjih.

Predstavitev Zakona o zaposlovanju in delu tujcev – ZZDT-1
Izvajalec: Miha Šepec iz Službe za zaposlovanje tujcev ZRSZ
Predstavljene so bile temeljne rešitve, ki jih prinaša ZZTD-1, predvsem zaščita slovenskega trga 
dela, večja zaščita in varnost tujcev, ki so zaposleni ali delajo v RS, ter zaostreni pogoji za podaljšanje 
dovoljenj za zaposlitev z namenom preprečevanja zlorab na strani delodajalca.

Seminar: Aktualna vprašanja delodajalcev v kriznih časih
Izvajalka: Rolanda Fornezzi
Na seminarju so udeleženci lahko slišali odgovore na najbolj pogosta splošna vprašanja s tega 
področja v času recesije, prav tako pa so dobili pomoč in nasvete pri svojih konkretnih težavah.

Gospodarski forum: Nov zakon o varnosti in zdravju pri delu prinaša večjo skrb za promocijo zdravja 
na delovnem mestu Namen foruma je bil izpostaviti aktualno problematiko in iskati možnosti za 
skupne rešitve v podporo gospodarstvu in zaposlenim. Organizirali smo ga v okviru projekta GEAR 
for Changes, ki  se izvaja v okviru programa Evropske skupnosti za zaposlovanje in družbeno 
solidarnost – PROGRESS,  podprogram: Izboljšanje razumevanja zdravja in dobrega počutja na 
delovnem mestu v času prestrukturiranja.
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3. Področje razpisov

Predstavitev: Kako do nepovratnih sredstev?
Izvajalka: Kristina Kočet, svetovalka Infopike
Predstavljeni so bili javni razpisi za pridobitev nepovratnih sredstev, subvencij in ugodnih finančnih 
posojil v letu 2011 s posebnimi poudarki na možnostih črpanja sredstev za investicijske projekte, 
raziskave in razvoj ter vlaganja v kadre.

Seminar: Kako skozi labirint evropskih priložnosti?
Izvajalka: Kristina Kočet
Brezplačen seminar, izveden v okviru konzorcija EnergyHub, je seznanil z načini in možnostmi 
črpanja EU sredstev vse tiste, ki razmišljajo inovativno in napredno ter vlagajo v raziskave in razvoj.

4. Področje človeških virov 

Posvet: Najnovejša sodna praksa in mediacija v delovnih sporih
Izvajalec: Stanko Omerzu, višji sodnik in predsednik Delovnega sodišča v Mariboru
Posvet smo organizirali v okviru Regijskega sveta ŠGZ za razvoj človeških virov, saj je sodna praksa 
pomemben delovni pripomoček pri uveljavljanju in izvajanju pravic, obveznosti in odgovornosti, kot 
jih nalagajo različni predpisi delavcem in delodajalcem. Ob predstavitvi najnovejše sodne prakse 
na področju delovnih sporov smo namenili pozornost tudi mediaciji v delovnih sporih.

Posvet za delodajalce (Ptuj)
Namen posveta sta bili predvsem seznanitev delodajalcev z aktualnimi razmerami na lokalnem trgu 
dela in predstavitev programa EURES ter novega Zakona o urejanju trga dela. Ob tem pa so se 
delodajalci lahko seznanili tudi z novimi ukrepi aktivne politike zaposlovanja, ki se nanašajo nanje.

Posvet predstavnikov ZRSZ za delodajalce (Maribor)
V zadnjih dveh letih, glede na naraščajočo gospodarsko in finančno krizo, je Zavod z organizacijo 
posvetov vzpostavil še tesnejše sodelovanje z delodajalci kot najpomembnejšim partnerjem na 
trgu dela. Namen posveta sta bili predvsem seznanitev delodajalcev z aktualnimi razmerami na 
lokalnem trgu dela in predstavitev programa EURES ter novega Zakona o urejanju trga dela. 
Ob tem so se delodajalci lahko seznanili tudi z novimi ukrepi aktivne politike zaposlovanja, ki se 
nanašajo nanje.

Predstavitev programa: Šepetalec vodjem
Izvajalec: Janko Selinšek
Na predstavitvi je bila nudena podpora podjetnikom na poti k odličnosti preko osebnega coachinga. 
Namenjena je bila predvsem načinom, kako odkriti lastne potenciale ter v delo vnesti več 
zadovoljstva in motivacije.

4. seja Regijskega sveta za razvoj človeških virov
Osrednji del srečanja je bil prispevek mag. Štefana Greifa, direktorja IVD Maribor, o novostih 
Zakona o varnosti in zdravju pri delu, novostih na področju dela z nevarnimi snovmi in osnovne 
požarne varnosti. 
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Delavnica: Šepetalec vodjem - O spremembah
Izvajalec: Janko Selinšek
Namen delavnice je bil spoznati petstopenjski model, ki pomaga pojasniti, na kakšen način 
spremembe predstaviti, kako premagati šok in negotovost, kako prikazati različne perspektive 
sprememb, kako ravnati s predlogi sodelavcev in kateri so glavni mejniki procesa sprememb.

Delavnica: Šepetalec vodjem - O konfliktih
Izvajalec: Janko Selinšek 
Dvodnevna brezplačna delavnica je bila organizirana v okviru EU projekta »Center vseživljenjskega 
učenja Zgornje podravske regije« in se je osredotočala na reševanje konfliktnih situacij in ustvarjanje 
dobre delovne atmosfere v teamu.

Predstavitev projekta Zlata nit – izbor za naj zaposlovalca 2011
Namen delavnice, ki smo jo pripravili v sodelovanju s časopisom Dnevnik, je bila predstavitev 
projekta Zlata nit, dobrih praks, izkušenj že sodelujočih podjetij in prednosti, ki jih sodelovanje v 
izboru najboljšega zaposlovalca prinaša.

Usposabljanje: Obvladovanje vplivov sprememb na zdravje in dobro počutje zaposlenih
Usposabljanje za linijske vodje/srednji management smo organizirali kot partner v okviru projekta 
GEAR for Changes, glavni koordinator usposabljanja je Eim, Center razvoja človeških virov. 
Usposabljanje je potekalo v 4 modulih.

Mednarodna konferenca: Zdravje in dobro počutje zaposlenih v času sprememb
Konferenca je bila izvedena v okviru projekta GEAR FOR CHANGES, katerega glavni namen je 
spodbuditi podjetja k uvajanju ukrepov za preprečevanje negativnih vplivov sprememb na področju 
zdravja in psiho-socialnih tveganj. 

5. seja Regijskega sveta za razvoj človeških virov
Na seji je svoj prispevek – predstavitev projekta »Ocenjevanje managementa« – predstavila Branka 
Žerjav, vodja službe za kadre in nagrajevanje v podjetju Henkel Slovenija, d.o.o.  Kot gost pa se 
je seje udeležil tudi dr. Franc Gider, direktor Javne agencije za tehnološki razvoj TIA in či gong 
inštruktor, ki je spregovoril o vedno večjem pomenu poznavanja pravilnih tehnik za obvladovanje 
stresa.

5. Področje proizvodnje in kakovosti

2-dnevni seminar: Ergonomsko oblikovanje delovnih mest 
Izvajalca: dr. Andrej Polajnar in dr. Daniela Zavec Pavlinić
Izpostavljena je bila pomembnost oblikovanja delovnega procesa (prilagoditev delovnih mest, 
izdelkov, delovnih sredstev in delovnih postopkov) obliki in gradnji človeškega telesa, telesnim 
meram, življenjskim dogajanjem v telesu, duševnim pojavom in gibalnim možnostim izvajalca dela, 
s čimer se lahko učinkovito zmanjšajo vzroki za zdravstvene težave zaposlenih ter število bolniških 
odsotnosti.
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6. Področje carinske uprave

In-company seminar: Novi Incoterms 2010
Izvajalca: dr. Andrej Friedlin in Marko Djinović
S 1. 1. 2011 so začela veljati prenovljena pravila Incoterms 2010, ki nadomeščajo dosedanje 
Incoterms 2000. Revizija Incoterms 2010 je za podjetja prinesla številne pomembne novosti, ki jih 
je treba upoštevati pri pripravi pogodb za leto 2011.

Seminar: Postopek potrjevanja dovolilnic
Izvajalec: Andrej Benkovič
Udeleženci so se lahko podrobneje seznanili s spremembami Zakona o prevozih v cestnem 
prometu (ZPCP-2C), ki spreminja obseg preverjanja dovoljenj in obveznega potrjevanja dovolilnic 
tujih prevoznikov. 

7. Področje marketinga

Delavnica: Neučinkovito iskanje novih poslov je propad podjetja
Izvajalec: Dragan Stjepanović (iDS Informatizacija poslovnih procesov, Dragan Stjepanović s.p.)
Namen je bil primerjati obstoječe rezultate s praksami uspešnih podjetij, ki želijo spoznati učinkovit 
način pridobivanja novih poslov, povečati število potencialnih kupcev (dobrih) ter spoznati, koliko 
to stane.

Seminar: Analiza konkurence na spletu
Izvajalec: Red orbit
Internet kot konkurenčen in hitro razvijajoč trg prinaša podjetjem obilo poslovnih priložnosti, hkrati 
pa v sebi skriva tudi pasti, če se na spremembe ne odzovejo dovolj hitro. Da bi podjetja opozorili 
na to problematiko, smo za njih pripravili seminar s poudarkom na analizi konkurenčnih blagovnih 
znamk in njihovih marketinških pristopov ter strategij.

Delavnica: Reklamacije? Ne, hvala!
Izvajalec: Asterija, d.o.o.
Reklamacije so izjemnega pomena, čeprav si jih vsak želi čim manj, saj čas in energijo raje 
usmerjamo v tekoče poslovanje in razvoj. Neposredna komunikacija ali komunikacija po telefonu 
je mnogokrat še pomembnejša od pisne. Kupcu s premišljenim pristopom damo vedeti, da je naš 
partner in da nam njegove pripombe koristijo, obenem pa je velika možnost, da ga bomo obdržali.

Delavnica: Strategije komuniciranja na Facebooku
Izvajalec: Red Orbit
V zadnjih letih smo lahko priča pravi ekspanziji družbenih omrežij, ki so že zdavnaj presegla 
namene, zaradi katerih so bila ustanovljena. Med vsemi omrežji je prav gotovo najbolj razširjen 
Facebook. Na njem se ne povezujejo samo posamezniki med seboj, ampak ga za svojo promocijo 
in oglaševanje uporablja tudi vse več podjetij. Razlogi so preprosti: večja prepoznavnost blagovne 
znamke, večja vključenost ciljnih kupcev v blagovno znamko, publiciteta, promocija od ust do ust, 
odlično vračilo investicije itd.  
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Seminar: Kako ustvariti spletno stran, ki prodaja?
Izvajalec: Marko Petrej
Seminar smo izvedli v okviru projekta E-PODJETNIK z namenom, da se na razumljiv način 
predstavijo prednosti trženja preko spleta tudi udeležencem, ki niso dnevno vpeti v podorčje 
informacijske tehnologije.

8. Spodbujanje internacionalizacije

Konferenca: Srbija na poti v EU - borza znanja in izkušenj
Namen konference je bilo srečanje srbskih in slovenskih strokovnjakov, ki bodo v prihodnjih letih 
močno povezani pri novih infrastrukturnih, energetskih, komunalnih in turističnih projektih na 
področju Republike Srbije. Povezovanje je potekalo preko sklepanja partnerstev, predstavitev 
dobrih praks in prenosa praktičnih informacij pri izvajanju projektov, ki so financirani iz evropskih 
skladov. 

Okrogla miza: Ali tudi tehnološko zahtevna podjetja potrebujejo pomoč gospodarske diplomacije?
Osrednji gost okrogle mize je bil slovenski zunanji minister Samuel Žbogar, ki je želel od podjetij iz 
prve roke izvedeti, kje so glavne težave in ovire pri prodoru na tuje trge ter kako jim pri tem lahko 
pomaga država.

Predstavitev: Avstirja – sedež vašega podjetja – znana soseda?
Izvajalec: ABA Invest in Austria
Pripravili smo predstavitev prednosti in postopkov ustanavljanja podjetja v Avstriji, saj slednja 
postaja čedalje bolj privlačna za tuje vlagatelje. Dober splošni gospodarski razvoj, politična 
stabilnost, dobro vzpostavljena struktura finančnih storitev in pravni okvir so odlični pogoji za 
ustanovitev podjetja v tej državi.

Seminar: Opravljanje storitev v Avstriji po 1. 5. 2011 
Izvajalka: dr. Maria Škof
Po 1. 5. 2011 se je v Avstriji odprl trg dela tudi za zaščitene dejavnosti, med katere so spadali 
gradbeništvo, čiščenje stavb, vrtnarske storitve, obdelava in predelava naravnega kamna, zaščitne 
storitve, domača nega bolnikov. Udeleženci so se tako seznanili s podrobnostmi postopkov 
napotitev delavcev v Avstrijo ter s postopki priznavanja poklicnih kvalifikacij.

3. seja Regijskega sveta za internacionalizacijo
Gosta tokratne seje sta bila Gertrud Rantzen, predsednica Slovensko-nemške gospodarske 
zbornice, ki je spregovorila o stanju nemškega gospodarstva, ter Nikola Bunjevac, hrvaški 
ekonomski svetovalec. Slednji je predstavil hrvaško gospodarstvo ter možnosti sodelovanja med 
slovenskimi in hrvaškimi podjetji.

4. seja Regijskega sveta za internacionalizacijo
Gostja mag. Mateja Gnidovec je predstavila storitve JAPTI-ja za lažji in učinkovitejši nastop podjetij 
na tujih trgih.
Drago Rifelj, predsednik Belorusko-slovenskega poslovnega kluba, pa je spregovoril o ruskih trgih, 
prednostnih panogah, njihovih posebnostih in priložnostih poslovanja v teh državah in regijah.
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9. Okoljska zakonodaja in energetika

Posvet: Kako do sončne elektrarne?
Organizatorja: ŠGZ in Elektro Maribor
Udeleženci so izvedeli, kako pristopiti h gradnji sončne elektrarne, kakšne so podporne sheme 
za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, kako je z vključevanjem sončnih 
elektrarn v javno omrežje, predstavljeni pa so bili tudi primeri dobre prakse. Na srečanju pa so se 
lahko udeležili tudi testne vožnje 100-% električnega vozila Mitsubishi i-Miev iz Elektra Maribor.

10. Drugo

Predstavitev: Poslovanje z e-računi
Izvajalec: David Plošinjak, vodja Sektorja za razvoj e-poslovanja pri Probanki, d.d. 
Prikazan je bil način uvedbe novega sistema, kakšen je postopek izdajanja in prejemanja e-računov, 
prikazana pa je bila tudi primerjava s klasičnim poštnim pošiljanjem ter prednosti, ki jih uvedba 
poslovanja z e-računi prinaša.

Delavnica: Kako uspešno pripraviti in prijaviti inovacijo na razpis?
V okviru razpisa za zbiranje prijav za podelitev priznanj in diplom najboljšim inovacijam v Podravju 
za leto 2010 je Simona Rataj, vodja projekta inovacij na GZS, razložila spremembe pri merilih in 
kriterijih za ocenjevanje, ki vplivajo tudi na sestavo same vloge.

Priprave za pridobitev NPK Nepremičninski posrednik (marec)
Izvajalec: Animacija, d.o.o.
Vsakdo, ki se želi poklicno ukvarjati s posredovanjem nepremičnin, mora od ministrstva za okolje 
in prostor pridobiti licenco za opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami. 
Pridobitev ustrezne licence pa je pogojena s pogoji, ki jih mora posameznik izpolnjevati. V postopku 
pridobivanja certifikata kandidati pridobijo zahtevano znanje in dragocene vpoglede v praktične 
izkušnje. 

Delavnica: S privlačno zunanjo podobo do osebnega zadovoljstva
Izvajalka: Marina Kodba
Ob mednarodnem dnevu žena smo se na ŠGZ odločili izkazati posebno pozornost vsem ženskam. 
Pripravili smo nekoliko drugačno brezplačno delavnico o pomembnosti samopodobe in zunanje 
podobe za dobro počutje ter doseganje dobrih rezultatov v zasebnem in poslovnem življenju.

Predstavitev: Prodaja podjetja 
Izvajalka: Mateja Ahej iz podjetja Agnat, d.o.o.
Na predstavitvi so udeležence naučili samostojno prepoznati potencialne kupce, pripraviti enostavne 
prodajne dokumente, slediti pravilnim korakom za uspešno prodajo podjetja.

Usposabljanje: Računalniška in informacijska pismenost za odrasle
Izvajalec: Vasja Bajde
Skupaj z Regionalnim skladom dela Podravje smo ponudili priložnost za udeležbo v programu 
brezplačnega računalniškega usposabljanja, s katerim se  pridobivajo teoretična in praktična znanja 
za uporabo računalniške in informacijsko-komunikacijske tehnologije pri vsakodnevnih opravkih ter 
pri pridobivanju informacij za življenje, učenje in delo.
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Posvet: Prenos dobrih praks  pri spodbujanju inovativnosti in nedenarni elementi nagrajevanja 
Na posvetu je bilo predstavljenih nekaj praks inovativnih slovenskih podjetij o tem, kako najti 
zanimive poslovne in inovativne ideje, kako spodbuditi svoje zaposlene v inovativno razmišljanje in 
kakšni so učinkoviti načini nagrajevanja.

Dopolnilno usposabljanje nepremičninskih posrednikov:
Dopolnilnega usposabljanja so se morali udeležiti vsi nepremičninski posredniki, ki so opravili izpit 
pred 1. 1. 2009.

Delavnica: Šepetalec vodjem - O motivaciji 
Izvajalec: Janko Selinšek 
Predstavljeni so bili načini in metode, ki delujejo pri spodbujanju tako zaposlenih s strani vodstvenih 
kadrov kot tudi sodelavcev samih med seboj.

36. strokovno posvetovanje DEM
Izvajalec: DEM
Društvo ekonomistov Maribor je v sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico organiziralo 
posvetovanje, na katerem je predlagalo strategijo gospodarskega razvoja Slovenije, uspešni 
gospodarstveniki pa so predstavili primere dobre prakse za krizne čase.

Seminar: Kako s tehnologijo do lažjega poslovanja?
Izvajalec: ZMP
Dogodek smo organizirali skupaj z Zavodom mladi podjetnik v okviru programa IT roadshow 2011. 
Šlo je za aktiven in brezplačen seminar, na katerem so predvsem mladi in bodoči podjetniki dobili 
teoretično in praktično znanje o tem, kako lahko z uporabo IT poenostavijo poslovanje svojega 
podjetja. 

Priprave za pridobitev NPK Nepremičninski posrednik (oktober)
Izvajalec: Animacija, d.o.o.
Vsakdo, ki se želi poklicno ukvarjati s posredovanjem nepremičnin, mora s strani ministrstva za 
okolje in prostor pridobiti licenco za opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami. 
Pridobitev ustrezne licence pa je pogojena s pogoji, ki jih mora posameznik izpolnjevati. V postopku 
pridobivanja certifikata kandidati pridobijo zahtevano znanje in dragocene vpoglede v praktične 
izkušnje. 

Seminar: Kupim vaše podjetje! 
Izvajalka: Mateja Ahej iz podjetja Agnat, d.o.o.
Udeleženci, ki jih zanima prodaja podjetja ali deleža v podjetju, so se lahko seznanili z aktualnimi 
odgovori na vprašanja, kdaj je pravi čas za prodajo, kako se pripraviti na prodajo podjetja, koliko je 
vredno podjetje, kje iskati kupce, ali je možno prodati vsako podjetje ipd.

Konferenca o prenosu tehnologij
V Ljubljani in v Mariboru je potekala 4. mednarodna konferenca o prenosu tehnologij, ki smo jo 
partnerji v projektu KBB pripravili skupaj z Institutom Jožef Stefan kot glavnim organizatorjem. 
Namenjena je bila raziskovalcem iz javnih raziskovalnih institucij (PRO), oblikovalcem politik, 
privatnim investitorjem, inovatorjem, mladim podjetnikom in študentom s podjetniškimi ambicijami, 
s ciljem povečati zavedanje in znanje o procesih prenosa tehnologij in njihovi nujnosti. Namenjena 
je bila tudi podjetnikom, ki iščejo oziroma potrebujejo sodelovanje z javnimi raziskovalnimi 
institucijami.



ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA
POROČILO 2011

25

Delavnica: Poslovni bonton
Izvajalec: Asterija, d.o.o.
Na delavnici so udeleženci spoznali pravila ravnanja in obnašanja v treh ločenih sklopih: Sestanki 
– suvereno obvladanje bontona, Obdarovanje, poslovno družabno življenje in poslovna kosila, 
Poslovni bonton tudi v mednarodnem okolju
 
Društvo ekonomistov Maribor in Zveza inženirskih društev Maribor skupaj s Štajersko gospodarsko 
zbornico organiziramo posvetovanje, na katerem bomo obravnavali strategijo gospodarskega 
razvoja Maribora. Vsi, ki se bodo prijavili na posvetovanje, bodo dobili osnutek delnih strategij razvoja 
Maribora in bodo lahko na posvetovanju sporočili svoje predloge za končno verzijo dokumenta, 
ki ga bomo po posvetovanju posredovali županu, mestnemu svetu in drugim pripravljavcem 
dokumentov.

Šepetalec vodjem: Naredite najboljše iz leta 2012
Izvajalec: Janko Selinšek
Delavnica je bila osredotočena na dobro pripravo in jasno opredelitev ciljev, ki sta zagotovo polovica 
uspeha. Kdor v svojem življenju nima nobenega osrednjega cilja, postane lahek plen skrbi, strahov, 
težav in samopomilovanja ...
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IZVAJANJE PROJEKTOV

Center VŽU Zgornje podravske regije

Podlaga: Javni razpis MŠŠ in ESS za centre VŽU
Nosilec: Andragoški zavod Maribor
Aktivnosti: Točka VŽU za podajanje informacij in svetovanja s področja izobraževanja in 
usposabljanja za podjetja in zaposlene, razni dogodki, namenjeni pridobivanju dodatnega znanja 
na področju podjetništva, kadrov, promocija dodatnega usposabljanja in možnosti pridobivanja 
dodatnega znanja.
Trajanje: maj 2008 do december 2013

KBB – Knowledge for Business in Border regions

Podlaga: OP Slovenia-Austria 2007-2013
Nosilec projekta: TIA
Aktivnosti: Oblikovanje mehanizmov za podporo razvoja konkurenčnih podjetij (predvsem MSP) 
na obmejnem področju Slovenije in Avstrije ter zagotovitev uporabnih metodologij za tehnološki 
prenos, vključno z usposobljenimi tehnološkimi svetovalci, ki bodo podjetjem nudili storitve, 
povezane s prenosom tehnologij in razvojem.
Trajanje: 1. junij 2009 do 31. marec 2012

”Get Employees Aware and Ready for Changes” (GEAR for CHANGES)

Podlaga: Progress 2010
Nosilec: CRČV
Aktivnosti: Promocija in usposabljanje o zdravju in dobrem počutju na delovnem mestu za 
podjetja v fazi prestrukturiranja
Trajanje: december 2010 do december 2011

»Fostering continuous research and technology application« (FORT)

Podlaga: Program CEN3 - tretji razpis program Srednja Evropa
Nosilec: TehnoCenter Univerze v Mariboru
Aktivnosti: Promocija inovacijske kulture, povezovanje in usposabljanje s področja tehnološkega 
prenosa in upravljanja grozdov, mednarodno povezovanje in realizacija inovativnih idej
Trajanje: december 2010 do april 2012

INO 11- konzorcija EnergyHub

Podlaga: Javni razpis v podporo nacionalnemu sistemu inovacij
Nosilec: TECES
Aktivnosti: Podpora inovacijskim dejavnostim v obliki izobraževanj, posvetov, izborov inovacij in 
svetovalnih storitev.
Trajanje: maj 2011 do september 2011
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ePodjetnik
Podlaga: Razpis Mestne občine Maribor, sofinanciranje s sredstvi Evropske unije
Nosilec: MRA
Aktivnosti: Postavitev enovitega in celostnega podpornega okolja za razvoj podjetništva, 
povečanje odstotka preživetja mladih podjetij in prispevanje k stabilnosti poslovanja ter rasti in 
razvoju podjetij
Trajanje: junij 2011 do december 2012

VAINNO 

Podlaga: Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013
Nosilec: EUROPEAN CENTRE MARIBOR
Aktivnosti: Izgradnja in vzpostavitev čezmejnega inovacijskega omrežja za vrednostno analizo 
v podporo vrednostni analizi kot inovativnemu orodju za povečanje uspešnosti slovenskih in 
avstrijskih podjetij 
Trajanje: september 2011 do avgust 2013
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UVELJAVLJANJE INTERESOV ČLANOV 
  
IZVAJANJE PODJETNIŠKIH STORITEV  
• Svetovanje in pomoč podjetjem s pomočjo notranjih in zunanjih svetovalcev na sedežu ŠGZ 

ali na terenu
• Nudenje pomoči pri soorganizaciji dogodkov, dajanje prostorov v najem. 
•  Podjetjem smo nudili svetovanje na različnih vsebinskih področjih. Zagotovili smo notranje 

in zunanje svetovalce na področju financ, delovnopravne zakonodaje, mednarodnega 
poslovanja, zakonodaje, varstva pri delu, pridobivanja EU sredstev in aktualnih razpisov.

VZPOSTAVITEV SPODBUDNEGA OKOLJA  
• Tvorno smo sodelovali z lokalnimi skupnostmi, z regionalnimi razvojnimi agencijami pri 

sprejemanju regionalnega programa in se vključevali v regijska partnerstva (Regijski razvojni 
svet, Svet partnerjev, ki je organiziran s strani Zavoda za zaposlovanje, lokalne akcijske 
skupine, konzorcij za izvedbo lokalne razvojne strategije, programski svet Regionalnega 
sklada dela Podravje, Ekonomski socialni svet Spodnjega Podravja …). 

• Spremljali in informirali smo o tekočih gospodarskih gibanjih v državi, panogah in regiji iz 
podatkovnih baz Statističnega urada Slovenije, GZS, UMAR-ja in drugih institucij.

SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN KONKURENČNOSTI 
• Aktivno smo se vključevali v pripravo in izvajanje strategij razvoja, spremljanje predvidenih 

vladnih reform ter jih analizirali z vidika vpliva na podjetništvo in konkurenčnost. Skrbeli smo 
za prenos potrebnih informacij našim članom.

• Sodelovali smo s tehnološkimi centri in parki doma ter v tujini, fakultetami in Univerzo v 
Mariboru.

•  Svetovali smo bodočim podjetnikom v okviru e-VEM projekta.

IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL
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ORgAnI ŠTAjERSKE gOSPOdARSKE ZBORnIcE

SKUPŠČINA 

V letu 2011 je potekel mandat dosedanjemu predsedniku skupščine prof. dr. Šimi Ivanjku. Na 
5. seji skupščine ŠGZ, ki je potekala 8. junija 2011, je bila za novo predsednico skupščine ŠGZ 
izvoljena Nevena Tea Gorjup.

NADZORNI ODBOR 

Nov petčlanski nadzorni odbor je bil potrjen na 5. seji skupščine ŠGZ 8. junija 2011 in ima 
štiriletni mandat. Predsednica nadzornega odbora je mag. Romana Pajenk.

Ime in priimek Podjetje Kraj

mag. Romana Pajenk, predsednica Probanka, d.d. Maribor

Tone Čeh Perutnina Ptuj d.d. Ptuj

Natalija Kurnik Gorenje Surovina, d.d. Maribor

Tatjana Lorenčič TBP d.d. Lenart

Dušica Lampreht Pravno - finančni sistem Vadas, d.o.o. Benedikt
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UPRAVNI ODBOR

Novi upravni odbor je bil potrjen na 5. seji skupščine ŠGZ 8. junija 2011. Predsednik upravnega 
odbora je dr. Roman Glaser, podpredsednica Melita Ferlež in podpredsednik Marko Drobnič. 
Upravni odbor šteje 25 članov in ima štiriletni mandat.

Ime in priimek Podjetje Kraj

1. Dr. Roman Glaser, predsednik ŠGZ Perutnina Ptuj, d.d. Ptuj
2. Melita Ferlež, podpredsednica Henkel Slovenija, d.o.o. Maribor
3. Marko Drobnič, podpredsednik Talum, d.d., Kidričevo Kidričevo
4. Mirko Stegne Alumat, d.o.o. Slovenska Bistrica
5. Milan Jarc Avto Jarc, d.o.o. Maribor
6. Jasna Dominko Baloh Doba Vir Znanja, d.o.o. Maribor
7. Borut Roškar VGP Drava Ptuj, d.d. Ptuj
8. Silvo Ropoša Elektro Maribor, d.d. Maribor
9. Peter Kosi Granit, d.d. Slovenska Bistrica
10. Brigita Juhart Impol 2000, d.d. Slovenska Bistrica
11. Mag. Ivan Vogrin Interles, d.o.o. Lenart
12. Milan Lukić Lumar IG, d.o.o. Maribor
13. Duška Vuga Cizl Mediamix, d.o.o. Maribor
14. Mag. Danilo Lukač Messer Slovenija, d.o.o. Ruše
15. Igor Kos MLM, d.d. Maribor
16. Alojz Jarc Nova KBM, d.d. Maribor
17. Slavka Marinič Primat, d.d. Maribor
18. Dr. Anton Habjanič TehnoCenter Univerze v Mariboru, d.o.o. Maribor
19. Janez Ujčič Tele 59, d.o.o. Maribor
20. Miran Senčar Tenzor, d.o.o. Ptuj
21. Zoran Bošković Terme Maribor, d.d. Maribor
22. Andrej Klasinc Terme Ptuj, d.o.o. Ptuj
23. Dr. Igor Hustič Tovarna olja GEA, d.d. Slovenska Bistrica
24. Boštjan Tancer Varnost Maribor, d.d. Maribor
25. Gorazd Bende Zavod PPC Tezno Maribor
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REgIjSKI SVETI ŠTAjERSKE gOSPOdARSKE ZBORnIcE

V letu 2011 so na Štajerski gospodarski zbornici delovali Regijski svet za razvoj človeških virov in 
zaposlovanje, Regijski svet za internacionalizacijo in Regijski svet za davčno in finančno področje.

Regijski svet za razvoj človeških virov in zaposlovanje

Namen delovanja Regijskega sveta za razvoj človeških virov (RSRČV) je spodbuditi strokovno 
in pozitivno sodelovanje in povezovanje strokovnjakov na področju razvoja človeških virov v 
podravskih podjetjih in drugih institucijah. Predsednica sveta je Brigita Ačimovič, Talum, d.d., 
Kidričevo, podpredsednici pa sta Metka Mršnik, Messer Slovenija, d.o.o., Ruše, in Blanka Žerjav, 
Henkel Slovenija, d.o.o., Maribor. Konec leta 2011 je bilo v regijski svet vključenih 28 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. Konec leta 2011 je bilo v regijski svet včlanjenih 23 
predstavnikov podjetij, predvsem tistih, ki že poslujejo na tujih trgih ali želijo tam povečati svoje 
poslovanje. Predsednica sveta je Nada Krajnc, Perutnina Ptuj, d.d., Ptuj, podpredsednika pa sta 
Boštjan Tancer, Varnost Maribor, d.d., Maribor, in Jure Bojnec, Košaki TMI, d.d., Maribor.

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., podpredsednice pa so Jelka Sinič, Granit, d.d., Majda Lukner, Fiposor, 
d.o.o., in Natalija Kurnik, Gorenje Surovina, d.o.o. Konec leta 2011 je bilo v regijski svet vključeno 
35 predstavnikov podjetij, večinoma predstavnikov računovodskih podjetij in računovodskih služb.
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VAŠE SOgOVORnIcE In SOgOVORnIKI V ŠgZ

Mag. Aleksandra Podgornik
direktorica
T: 02/2208 700
E: aleksandra.podgornik@stajerskagz.si 

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

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

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

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

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

Goran Cigler
strokovni sodelavec
T: 02/2208 721
E: goran.cigler@stajerskagz.si
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Naziv Kraj

1. A&E Europe, d.o.o. MARIBOR

2. A.K.CEPT, d.o.o. MARIBOR

3. AB COMPANY, d.o.o. MARIBOR

4. ABECEDARIJA, d.o.o. MARIBOR

5. ACADEMIA, d.o.o. MARIBOR

6. ACENSOR, ANDREJ CEHTL, S.P. DOBRNA

7. AD ACTA, d.o.o. MARIBOR

8. ADIN, d.o.o. OREHOVA VAS

9. ADS PETEK, D.O.O. PTUJ

10. AERODROM MARIBOR, d.o.o. PTUJ

11. AGIS PLASTIFICIRNICA, d.o.o. MARIBOR

12. AGIS-KLIMA, d.o.o. PTUJ

13. AGNAT, d.o.o. PESNICA PRI 
MARIBORU

14. AGRO AUER, D.O.O. MARIBOR

15. AGROVIT, d.o.o. MARIBOR

16. AHA EMMI, d.o.o. LIMBUŠ

17. AJM OKNA-VRATA-SENČILA, d.o.o. RUŠE

18. ALBIN POTOČNIK, s.p. PERNICA

19. ALCHROM THIES, d.o.o. SLOVENSKA 
BISTRICA

20. ALEGRO, D.O.O. SLOVENSKA 
BISTRICA

21. ALMONT PVC, d.o.o. – v stečaju MARIBOR

22. ALUMAT, d.o.o. MARIBOR

23. AMIS, d.o.o. MARIBOR

24. ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR-
LJUDSKA UNIVERZA PTUJ

25. ANDREJA ROČNIK, s.p. MARIBOR

26. ANDRIC IGOR, S.P. CIRKOVCE

27. ANIMACIJA, d.o.o. MARIBOR

28. ANIMATA, d.o.o. MARIBOR

29. ANOKSIDAL, D.O.O. FRAM

30. APOLLO, d.o.o. PTUJ

31. APROS, d.o.o. MARIBOR

32. AQUATERM, d.o.o. FRAM

33. AS BOATS, d.o.o. MARIBOR

34. ASFALTI PTUJ, d.o.o. ORMOŽ

35. ASTERIJA PS, d.o.o. MARIBOR

Naziv Kraj

36. ATLANTA, d.o.o. MARIBOR

37. AURORA, OTO HELBL, s.p. FRAM

38. AVIT CENTER, D.O.O. MARIBOR

39. AVTEN, d.o.o. MARIBOR

40. AVTO JARC, d.o.o. MARIBOR

41. AVTOCENTER ORMOŽ, d.o.o. ORMOŽ

42. AZ INTERKONTRAKT ALEKSANDER 
ZOREC, S.P. ORMOŽ

43. BACCAROLA, d.o.o. MARIBOR

44. BAR – MIX, d.o.o. MARIBOR

45. BAR ZUPANIČ - DOMAČA 
PIVOVARNA FRANC , s.p. MARIBOR

46. BARACATCO, d.o.o. MARIBOR

47. BAŠ, d.o.o. MARIBOR

48. BAVARIA-IT, d.o.o. PERNICA

49. BE-GRE, d.o.o. MARIBOR

50. BELCONT, D.O.O. ORMOŽ

51. BENEDIKTINSKI DVOR, d.o.o. LIMBUŠ

52. BERGHAUS, d.o.o. MARIBOR

53. BIAKOM, d.o.o. MARIBOR

54. BIO LINE IVAN MASTEN, s.p. LIMBUŠ

55. BIOLES HORIZONT, d.o.o. MARIBOR

56. BIOMEDIS M.B., d.o.o. MARIBOR

57. BIO-SAD, d.o.o. JAKOBSKI DOL

58. BIRO BETRI, d.o.o. MARIBOR

59. BISAGA, d.o.o. RUŠE

60. BM CONSULTING BRANKO ŽUNEC, s.p. MARIBOR

61. BODOČNOST MARIBOR, d.o.o. MARIBOR

62. BONA FIDES, d.o.o. MARIBOR

63. BOSIMA, d.o.o. MARIBOR

64. BOVLING CENTER, d.o.o. PTUJ

65. BPI, d.o.o. MARIBOR

66. BPN, d.o.o. MARIBOR

67. C & H, d.o.o. PTUJ

68. CANNABIS, d.o.o. MARIBOR

69. CESTNO PODJETJE PTUJ, d.d. PTUJ

70. CHIP TRADE, d.o.o. MARIBOR

ČLAnI ŠTAjERSKE gOSPOdARSKE ZBORnIcE
Konec leta 2011 smo imeli skupno 426 članov. 
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71. CIMOS TAM AI, d.o.o. MARIBOR

72. CLIP, d.o.o.
ŠENTILJ V 
SLOVENSKIH 
GORICAH

73. COGNOR STAHLHANDEL, d.o.o. MARIBOR

74. COMTRON IN, d.o.o. MARIBOR

75. CREDITEXPRESS, d.o.o. MARIBOR

76. ČISTO MESTO PTUJ, d.o.o. PTUJ

77. ČREŠNJAR IN ČREŠNJAR, d.o.o. MARIBOR

78. ČZP VEČER, d.d. MARIBOR

79. DANIELA HORVAT, s.p. MARIBOR

80. DANILO MUHIČ, s.p. MARIBOR

81. DANILO SKODIČ, s.p. RAČE

82. DAR, d.o.o. PTUJ

83. DARINKA FABJAN, s.p., AGROTEMZ DORNAVA

84. DAVČNA HIŠA ALFA OMEGA, D.O.O. MARIBOR

85. DC DOMINKO CENTER, d.o.o. PTUJ

86. DEM, d.o.o. MARIBOR

87. DIALOG - SI.NET, d.o.o. LJUBLJANA

88. DIAMANT, d.o.o. – v stečaju MARIBOR

89. DIESEL MOTOR MARIBOR, d.o.o. MARIBOR

90. DOBA VIR ZNANJA, D.O.O. MARIBOR

91. DOBRODEJ, d.o.o.
MIKLAVŽ NA 
DRAVSKEM 
POLJU

92. DRAGUTIN KLOBUČARIČ, s.p. MARIBOR

93. DROSERA, d.o.o. MARIBOR

94. DUOLIFT, D.O.O. MARIBOR

95. DUŠAN POTOČNIK, s.p. PTUJ

96. DVIGALOSERVIS, d.o.o. SPODNJI 
DUPLEK

97. E21, d.o.o. MARIBOR

98. EAST J.B.M. TRADE, d.o.o. PTUJ

99. E-BIT, d.o.o. ORMOŽ

100. ECOLAB, d.o.o. MARIBOR

101. EDELSBAHER IN DRUGI, K.D. MARIBOR

102. EDIBO, d.o.o. PESNICA PRI 
MARIBORU

103. EKONOMSKI INSTITUT MARIBOR, d.o.o. MARIBOR

104. ELECTES - DOROTEJA KLOBASA 
JELENKO, S.P. MARIBOR

105. ELEKTRO MARIBOR, d.d. MARIBOR
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106. ELEKTRO-PARTNER, D.O.O. BISTRICA OB 
DRAVI

107. ELPRO LEPENIK & CO., d.n.o
MIKLAVŽ NA 
DRAVSKEM 
POLJU

108. EMADA, d.o.o. MARIBOR

109. ENERGAP MARIBOR

110. ENERGETIKA MARIBOR, d.o.o. MARIBOR

111 ENERGETSKE INSTALACIJE, d.o.o. 
– v stečaju MARIBOR

112. ENERSIS, D.O.O. HOČE

113. ERGOLINE SUN FOR YOU, d.o.o. MARIBOR

114. ERIDAN, d.o.o. MARIBOR

115. ESSILOR, d.o.o. MARIBOR

116. EURODENTES CENTER- 
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST, d.o.o. MARIBOR

117. EUROVAL, D.O.O. HOČE

118. EXPO BIRO MARIBOR,D.O.O. HOČE

119. F.A. MAIK, D.O.O. VOLIČINA

120. FAM-NT, D.O.O. LOVRENC NA 
POHORJU

121. FENIKS PRO, D.O.O. MARIBOR

122. FIDATO, d.o.o. MARIBOR

123. FINANČNI INŽENIRING, D.O.O. MARIBOR

124. FINDIAL, d.o.o. MARIBOR

125. FININVEST, d.o.o. MARIBOR

126. FIPOSOR, d.o.o. ORMOŽ

127. FUNDERE, d.o.o. STARŠE

128. GALLOB, d.o.o. MARIBOR

129. GAMS SANDI PETEK, s.p. DORNAVA

130. GAREX, d.o.o. PTUJ

131. GEA, d.d. SLOVENSKA 
BISTRICA

132. GEIS, d.o.o. MARIBOR

133.
GEODETSKE MERITVE-GEODETSKE 
STORITVE IN OBDELAVA PODATKOV  
BORIS KRANER, s.p.

LOVRENC NA 
POHORJU

134. GIM, d.o.o. MARIBOR

135. GLOBALNI EKSPRES, d.o.o. MARIBOR

136. GLOBUS, D.O.O. MARIBOR

137. GORENJE SUROVINA, d.d. MARIBOR

138. GPROCOM, d.o.o. MARIBOR

139. GRADBENI FINALIST ZVEZDA, d.o.o. MARIBOR

140. GRADBENI REMONT, d.o.o. PTUJ
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141. GRADBENI ŽERJAVI, D.O.O. HOČE

142. GRADBENIŠTVO SOK, D.O.O. VELIKA 
NEDELJA

143. GRADIS GRADNJE PTUJ, D.D. – V 
STEČAJU PTUJ

144. GRAFEM, d.o.o. MARIBOR

145. GRAFIS, D.O.O. RAČE

146. GRAM COMMERCE, d.o.o. MARIBOR

147. GRAND HOTEL OCEAN, d.o.o. MARIBOR

148. GRANIT, d.d. SLOVENSKA 
BISTRICA

149. GRUM, d.o.o. MARIBOR

150. HALO, d.o.o. CIRKULANE

151. HARTON, d.o.o. LIMBUŠ

152. HENKEL SLOVENIJA, d.o.o. MARIBOR

153. HERCOG MARIJA, s.p. - KAVA BAR 
"ŽIVILA" PTUJ

154. HIDRA, d.o.o. MARIBOR

155. HMELJ DORNAVA, d.o.o. DORNAVA

156. HMEZAD JEKLO, d.o.o. RUŠE

157. HSE INVEST, d.o.o. MARIBOR

158. HYTECO, D.O.O. MARIBOR

159. IDA LORBER, s.p. MAJŠPERK

160. IMAGINE,  d.o.o. MARIBOR

161. IMP LAB, d.o.o. MARIBOR

162. IMPOL 2000, d.d. SLOVENSKA 
BISTRICA

163. IMPOL, D.O.O. SLOVENSKA 
BISTRICA

164. IMPOL SERVIS, d.o.o. SLOVENSKA 
BISTRICA

165. IMPOL-INOTECHNA, D.O.O. SLOVENSKA 
BISTRICA

166. IMPREGNACIJA, D.O.O. HOČE

167. INFO-NET, d.o.o. MARIBOR

168. INNOVATION SERVICE NETWORK, 
D.O.O. HAJDINA

169. INSA, d.o.o. MARIBOR

170. INTER EXPO, d.o.o. HAJDINA

171. INTERA, D.O.O. PTUJ

172. INTERBAT, d.o.o. MARIBOR

173. INTERLES, d.o.o.
LENART V 
SLOVENSKIH 
GORICAH

174. ISS FACILITY SERVICES, d.o.o. MARIBOR

175. ITALCREAM BP, d.o.o. MARIBOR
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176. IVAN OMAN, s.p. MARIBOR

177. IZZA, d.o.o. SLOVENSKA 
BISTRICA

178. JELKA BREZNIK, s.p. MARIBOR

179. JEZA ANA, s.p. - VZREJA KOKOŠI IN 
PROIZVODNJA JAJC HAJDINA

180. JGZ KOZJAK MARIBOR MARIBOR

181. JID, D.O.O. MARIBOR

182. JOŽE JANUŠ, s.p. CERŠAK

183. JP GSZ, d.o.o. MARIBOR

184. JPZ JANEZ ZORKO, s.p. SELNICA OB 
DRAVI

185. KAČAR INŽENIRING, d.o.o. MARIBOR

186. KALUS, d.o.o. MARIBOR

187. KAMIO SERVIS, d.o.o. HOČE

188. KANTAR, d.o.o. PTUJ

189. KAROLINA ČREŠNAR, s.p. MARIBOR

190. KAROSERIJE, d.o.o. – v stečaju MARIBOR

191. KASKA, D.O.O. SLOVENSKA 
BISTRICA

192. KAVA BAR BRAVO MAJDA BREG, 
s.p. RAČE

193. KIRALY, d.o.o. SPODNJI 
DUPLEK

194. KLASAND, D.O.O. OREHOVA VAS

195. KLASEK KAUČIČ AMALIJA, s.p. MARIBOR

196. KLAVDIJA TROP, s.p. MARIBOR

197. KLIMA PETEK, d.o.o. MARIBOR

198. KMETIJA BANDUR - PRIDELAVA 
HRANE PAVEL BANDUR, s.p. STARŠE

199. KNJIGOVODSKO-RAČUNOVODSKI SERVIS IN 
ZASTOPANJE ANDJELKA FARIČ, s.p. MARIBOR

200. KO-BIRO, d.o.o. MARIBOR

201. KOKOLJ & ŠVAGAN, d.o.o. MARIBOR

202. KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d.d. PTUJ

203. KONSTRUKTOR VGR, d.o.o. – v 
stečaju MARIBOR

204. KOPRO STORITVE, d.o.o. FRAM

205. KOPUN SIMTO SPODNJI 
DUPLEK

206. KOŠAKI TMI, d.d. MARIBOR

207. KOVINARSTVO ZUPANIČ, d.o.o. MARIBOR

208. KRAMBERGER NOVA, d.o.o. PERNICA

209. KRISMAT, d.o.o. MARIBOR
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210. KRISTAL MARIBOR, d.d. SELNICA OB 
DRAVI

211. LAMBERGER JOŽICA, S.P. - VZREJA 
KOKOŠI IN PROIZVODNJA JAJC KIDRIČEVO

212. LASERTEHNIK MARFIN, d.o.o. MARIBOR

213. LAVERNA, D.O.O.
MIKLAVŽ NA 
DRAVSKEM 
POLJU

214. LAYCOM MEDIA, d.o.o.
MIKLAVŽ NA 
DRAVSKEM 
POLJU

215. LEA VIHAR MARGUČ, s.p. MARIBOR

216. LECOT, D.O.O.
MARJETA NA 
DRAVSKEM 
POLJU

217. LEGATO, d.o.o. MARIBOR

218. LEX NUMERO, D.O.O. MARIBOR

219. LIP POLJČANE, d.d. POLJČANE

220. LIVE TV LENKO VIDMAR, s.p. MARIBOR

221. LORENČIČ SILVA, s.p. - BAR "AS" ORMOŽ

222. LUMAR IG, d.o.o. MARIBOR

223. M.R.-COMMERCE, d.o.o. MARIBOR

224. MAJOR DOMUS, D.O.O. MARIBOR

225. MALA HIŠNA POPRAVILA, d.o.o. MARIBOR

226. MANGO BAR, REFIKA KENIK, s.p. BRESTERNICA

227. MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR, 
d.d. MARIBOR

228. MARIBORSKI VODOVOD, d.d. MARIBOR

229. MARIJA GOLUB, s.p. KIDRIČEVO

230. MARJANCA FRAS, s.p. MARIBOR

231. MARKET KLASEK, d.o.o. MARIBOR

232. MARKIZET, d.o.o. MARIBOR

233. MARLES HIŠE MARIBOR, d.o.o. LIMBUŠ

234. MASTROJ, D.O.O. MARIBOR

235. MEDIAMIX, d.o.o. MARIBOR

236. MEGACORN, d.o.o. MARIBOR

237. MELTAL - RADO SNEŽIČ, d.o.o. MARIBOR

238. MESSER SLOVENIJA, d.o.o. RUŠE

239. METTIS, D.O.O. MARIBOR

240. METTIS INTERNATIONAL, d.o.o. MARIBOR

241. MICROTRONIC, D.O.O. HOČE

242. MIEBESIS, MIROSLAV BERANIČ, 
s.p.

PESNICA PRI 
MARIBORU

243. MIHAEL DONKO, s.p. PESNICA PRI 
MARIBORU
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244. MIKRODATA GIS, d.o.o. FRAM

245. MIKROFILMSKI CENTER MARIBOR, 
d.o.o. MARIBOR

246. MIKROGRAFIJA, d.o.o. NOVO MESTO

247. MISI, d.o.o.
ŠENTILJ V 
SLOVENSKIH 
GORICAH

248. MIV SERVIS, D.O.O. MARIBOR

249. MOGA, D.O.O. MARIBOR

250. MONTPRO, d.o.o. PTUJ

251. MR, d.o.o. MARIBOR

252. MTB, d.o.o. – v stečaju MARIBOR

253. MURUS, d.o.o. MARIBOR

254. NAVDIH.NET, d.o.o. KAMNICA

255. NEVIJA, d.o.o. MARIBOR

256. NIGRAD, D.D. MARIBOR

257. NOMEA, d.o.o. HOČE

258. NOVA KBM, d.d. MARIBOR

259. NUTUS, d.o.o. MARIBOR

260. OLGA GABROVEC, s.p. PTUJ

261. OLGA KVAS, s.p. MARIBOR

262. ORG. TEND, d.o.o. MARIBOR

263. ORINOCO, d.o.o. PTUJ

264. OTO ČREŠNAR, s.p. MARIBOR

265. OVEN ELEKTRO MARIBOR, d.o.o. MARIBOR

266. OZARA, d.o.o. MARIBOR

267. PALOMA PIS, d.o.o. SLADKI VRH

268. PEI SPRAY TEHNIKA GLUNEC IVAN, 
D.O.O. MARIBOR

269. PERUTNINA PTUJ, D.D. PTUJ

270. PETTAU-BAU, d.o.o. PTUJ

271. PGM, D.O.O. MARIBOR

272. PISK, d.o.o. MARIBOR

273. PLEČKO DRAGO, s.p. - KNJIGOVODSKO-
FINANČNE IN ADMINISTRATIVNE STORITVE

VELIKA 
NEDELJA

274. PLINARNA MARIBOR, d.d. MARIBOR

275. PODGORŠEK ANA, s.p. GORIŠNICA

276. PODHOSTNIK, d.o.o. MARIBOR

277. POHORSKE MESNINE, d.o.o. OREHOVA VAS
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278. POLC OTO IN DRUŽBENIK, d.n.o. ZGORNJA 
KUNGOTA

279. POSLOVNO STORITVENI BIRO 
GESTA GRUBER  ELIZABETA, s.p. MARIBOR

280. POSREDNIK BRADA, D.O.O. MARIBOR

281. POŠTA SLOVENIJE, d.o.o. MARIBOR

282. POŠTRAK, d.o.o. MARIBOR

283. POWERSERV, d.o.o. MARIBOR

284. POŽARNA VARNOST JEROMEL 
GORAZD, s.p. PTUJ

285. POŽARNI SISTEMI, d.o.o.
MIKLAVŽ NA 
DRAVSKEM 
POLJU

286. PP – AGRO, D.O.O. MARIBOR

287. PP GOSTINSTVO, d.o.o. PTUJ

288. PRAVNO - FINANČNI SISTEM 
VADAS, d.o.o. BENEDIKT

289. PREDNOST, d.o.o. PODGORCI

290. PRELOG, d.o.o. MARIBOR

291. PREVAJALSKA AGENCIJA FENIKS, 
d.o.o. MARIBOR

292. PREVENT-HALOG, d.o.o.
LENART V 
SLOVENSKIH 
GORICAH

293. PRIMA BB, d.o.o. MARIBOR

294. PRIMAT, d.d. MARIBOR

295. PRO - ANDY, ANDREJ IVANUŠA, S.P. MARIBOR

296. PROBANKA, d.d. MARIBOR

297. PROBANKA LEASING, D.O.O. MARIBOR

298. PRODINAMIK, d.o.o. HAJDINA

299. PROEL, d.o.o. LIMBUŠ

300. PROFICIO, d.o.o. MARIBOR

301. PRO-I.KAC, d.o.o. MARIBOR

302. PROJEKTA INŽENIRING PTUJ, d.o.o. PTUJ

303. PROJEKTIVNI BIRO 91, D.O.O. MARIBOR

304. PROMEDIS, d.o.o. MARIBOR

305. PROTECT INFRA, d.o.o. MARIBOR

306. PTUJSKA KLET VINARSTVO, D.O.O. PTUJ

307. PTUJSKE VEDUTE, D.O.O. PTUJ

308. R.S.T., d.o.o. ORMOŽ

309. RAČUNOVODSKI SERVIS EMICA 
BREZNIK, S.P.

LENART V 
SLOVENSKIH 
GORICAH

Naziv Kraj

310. RAČUNOVODSKI SERVIS GOLOB, 
D.O.O. MARIBOR

311. RADIJSKA IN TELEVIZIJSKA 
DEJAVNOST JANEZ UJČIČ,S.P. MALEČNIK

312. RADINSKI, d.o.o. MARIBOR

313. RADIO BREZJE, d.o.o. MARIBOR

314. RADIO TEDNIK PTUJ, d.o.o. PTUJ

315. RA-GAZELA, D.O.O. MARIBOR

316. RAMUTA JANKO, s.p. SPODNJI 
DUPLEK

317. RAS - CONTO RAČUNOVODSKI 
SERVIS  VESNA ROŠKAR, s.p. MARIBOR

318. REAL SECURITY, D.O.O. MARIBOR

319. REMAX, D.O.O. MARIBOR

320. RENOX, d.o.o. MARIBOR

321. RENZLOR-MB, d.o.o. LIMBUŠ

322. REVIDERA, D.O.O. SLOVENSKA 
BISTRICA

323. REVITAL, d.o.o. KIDRIČEVO

324. RIBIČ GOSTINSTVO, d.o.o. PTUJ

325. RIBIČIJA, D.O.O. MARIBOR

326. RIEDL CNC, d.o.o. MARIBOR

327. ROLANDA FORNEZZI, s.p. LOVRENC NA 
POHORJU

328. ROMAN GLAŽAR, s.p. HAJDINA

329. SADNI VRT, TRGOVINA NA DROBNO 
ZVEZDANA CVILAK, s.p. MARIBOR

330. SAGADIN, d.o.o. SLOVENSKA 
BISTRICA

331. SAMI, d.o.o. PTUJ

332. SAUBERMACHER SLOVENIJA, 
d.o.o.

MURSKA 
SOBOTA

333. SCHAEFFLER SLOVENIJA, d.o.o. MARIBOR

334. SEA, D.O.O. SLOVENSKA 
BISTRICA

335. SEAL & TRADE, d.o.o. MARIBOR

336. SEMMELROCK TLAKOVCI, D.O.O. ORMOŽ

337. SEMPER, D.O.O. MARIBOR

338. SENSOR, d.o.o. MARIBOR

339. SENZORJI SB, d.o.o.
MIKLAVŽ NA 
DRAVSKEM 
POLJU

340. SERVOSTAN, d.o.o.
LENART V 
SLOVENSKIH 
GORICAH

341. SES, d.o.o. MARIBOR



ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA
POROČILO 2011

38

Naziv Kraj

342. SILKEM, d.o.o. KIDRIČEVO

343. SKUPINA EKSTRA OLJE, d.o.o. MARIBOR

344. SLAVIJA TURIZEM, d.o.o. MARIBOR

345. SLOLUKS, d.o.o.
MIKLAVŽ NA 
DRAVSKEM 
POLJU

346. SM STROJKOPLAST d.o.o. MARIBOR

347. SNAGA, D.O.O. MARIBOR

348. SPLOŠNA GRADBENA DELA 
MURAUS BORIS, S.P. MARIBOR

349. STAMPAL SB, d.o.o. SLOVENSKA 
BISTRICA

350. STEKLARNA LUMINOS, d.o.o. – v 
stečaju

SLOVENSKA 
BISTRICA

351. STRMŠNIK, d.o.o. SELNICA OB 
DRAVI

352. STRNAD BOŽENA, s.p. SLOVENSKA 
BISTRICA

353. STROJEGRADNJA ŠKORJANEC & 
CO., D.O.O. MARIBOR

354. STRUC TOVARNA KOS IN SRPOV, 
d.o.o.

LOVRENC NA 
POHORJU

355. STYRIA WEST, d.o.o. MARIBOR

356. SWATYCOMET, D.O.O. MARIBOR

357. SYSTEMAIR, d.o.o. MARIBOR

358. ŠPORTNI CENTER AREH, d.o.o. MARIBOR

359. ŠPORTNI CENTER POHORJE, d.o.o. MARIBOR

360. ŠTAJERC, d.o.o. VITOMARCI

361. ŠTAJERSKI INŽENIRING, d.o.o. HOČE

362. ŠTAMBERGER, d.o.o. SREDIŠČE OB 
DRAVI

363. ŠTP, d.o.o. PESNICA PRI 
MARIBORU

364. TALUM, d.d., KIDRIČEVO KIDRIČEVO

365. TAMARA PETROVIČ, s.p. ZGORNJA 
POLSKAVA

366. TAMES, d.o.o. PTUJ

367. TBP, d.d.
LENART V 
SLOVENSKIH 
GORICAH

368. TDR TRADING, d.o.o. MARIBOR

369. TEHNA PLUS, D.O.O. KIDRIČEVO

370. TEHNIKA-SET, d.d. SLOVENSKA 
BISTRICA

371. TEHNOCENTER UNIVERZE V 
MARIBORU, d.o.o. MARIBOR

372. TEHNOGRAD, d.o.o. HAJDINA
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373. TEHNOLOŠKE INOVACIJE 
PRIHODNOSTI, D.O.O. LIMBUŠ

374. TEHNOTREND, d.o.o. MARIBOR

375. TEHTALNI SISTEMI JUS, d.o.o.
MIKLAVŽ NA 
DRAVSKEM 
POLJU

376. TEKOL, d.d. MARIBOR

377. TELE 59, d.o.o. MARIBOR

378. TEMD, d.o.o. MARIBOR

379. TENZOR, d.o.o. PTUJ

380. TERME MARIBOR, D.D. MARIBOR

381. TERME PTUJ, d.o.o. PTUJ

382. TEX INTERNACIONAL, d.o.o. MARIBOR

383. TEXTA, d.o.o. MARIBOR

384. TIKO PRO, KRISTINA KOČET, s.p. MARIBOR

385. TIS, d.o.o. MARIBOR

386. TISKARNA GOLC, METKA GOLC, 
s.p. ŽALEC

387. TISKARSTVO PARTLIČ, DRAGO 
PARTLIČ, s.p. MARIBOR

388. TRANSPORT FRANGEŽ, d.o.o. CIRKOVCE

389. TRG STAN, d.o.o. PRAGERSKO

390. TRGOGRAD, d.o.o. MARIBOR

391. TVM, D.O.O. – V STEČAJU MARIBOR

392. ULTRA, d.o.o. MARIBOR

393. UNIDEL, D.O.O. SLOVENSKA 
BISTRICA

394. UNUK ŠPED, d.d. RAČE

395. UPIMOL 2000, D.O.O. SLOVENSKA 
BISTRICA

396. URANJEK, D.O.O. FRAM

397. URBIS, d.o.o. MARIBOR

398. UREK MILAN, s.p. MARIBOR

399. UROŠ SLANA, s.p. MARIBOR

400. VAMAR, d.o.o. MARIBOR

401. VARNOST INPOD, d.o.o. MARIBOR

402. VARNOST MARIBOR, d.d. MARIBOR

403. VETERINARSKA AMBULANTA PP, 
d.o.o. PTUJ

404. VGP DRAVA PTUJ, d.d. PTUJ

405. VIESSMANN, d.o.o. MARIBOR
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406. VINA JOANNES, d.o.o. MALEČNIK

407. VITIVA, d.d. MARKOVCI

408. VULKO G.T., D.O.O. PTUJ

409. WALCH, d.o.o. MARIBOR

410. WK PROFIL, d.o.o. – v stečaju SLOVENSKA 
BISTRICA

411. XENOX, D.O.O. MARIBOR

412. YE LUNA, d.o.o. MARIBOR

413. ZALOŽBA FORUM MEDIA, d.o.o. MARIBOR

414. ZALOŽBA PIVEC, d.o.o. MARIBOR

415. ZASNOVA, d.o.o. MARIBOR

416. ZAŠČITA PTUJ, d.o.o. PTUJ

417. ZAVAROVALNICA MARIBOR, d.d. MARIBOR

418. ZAVAROVALNIŠKO ZASTOPANJE  
TEODOR STEVANOVIĆ, s.p. MARIBOR

419. ZAVOD PPC TEZNO MARIBOR

420. ZELENJAVA FORMINKA, d.o.o. GORIŠNICA

421. ZETING, d.o.o. MARIBOR

422. ZLATOROG OPREMA, d.o.o. HOČE

423. ZM AGENTA, D.O.O. MARIBOR

424. ZUM, d.o.o. MARIBOR

425. ZVEZDANA PRISTOVNIK, s.p. MARIBOR

426. ŽIHER, d.o.o. GORIŠNICA

PRIDRUŽENI ČLANI ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE

Št. Naziv Kraj

  1 DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR
  2 DRUŠTVO EKONOMISTOV MARIBOR MARIBOR
  3 IRDO – INŠTITUT ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI MARIBOR
  4 MESTNA OBČINA MARIBOR MARIBOR
  5 REVIVIS PTUJ PTUJ
  6 TECES MARIBOR
  7 UNIVERZA V MARIBORU MARIBOR
  8 VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, d.v.z. LJUBLJANA
  9 ZAVOD PIP MARIBOR
10 ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR MARIBOR
11 ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE, OBMOČNA SLUŽBA MARIBOR MARIBOR
12 ZVEZA DRUŠTEV INŽENIRJEV IN TEHNIKOV MARIBOR MARIBOR

Poleg tega smo imeli še 12 pridruženih članov.



ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA
POROČILO 2011

40

PO
R

O
ČI

LO
 2

01
0

RAČUNOVODSKO POROČILO



ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA
POROČILO 2011

41

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 pa 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 01.01.2011 
do 31.12.2011. 

Na podlagi zakona o davku iz dobička je ŠGZ davčni zavezanec. Za razmejevanje prihodkov 
in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev ŠGZ uporablja 
stroškovna mesta.

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, ki prikazujeta poslovni izid zbornice v poslovnem letu 
in stanje sredstev in njihovih virov na zadnji dan poslovnega leta sta: 

• Izkaz prihodkov in odhodkov 
• Bilanca stanja

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

Financiranje in finančno spremljanje dejavnosti ŠGZ se vodi na 3 stroškovnih mestih:
• 3060 - članarina
• 3061 - projekti
• 3062 - izobraževanje

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

Razkritja so razvrščena v naslednje skupine:

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

BILAncA STAnjA nA dAn 31. 12. 2011

 

v EUR  

(brez 

centov)

Konto  Postavka 
Oznaka  
za AOP

Znesek  
tekočega 

leta 

Znesek 
prejšnjega 

leta 

1 2 3 4 5

  SREDSTVA (002+021+037) 001 249.541 243.062 

 A. DOLGOROČNA SREDSTVA 
(003+006+013+014+018) 002 9.342 3.071 

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

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

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

 II. Opredmetena osnovna sredstva (007 
do 012) 006 1.342 3.071 

del 02, del 03 1. Zemljišča 007 0 0 

del 02, del 03 2. Zgradbe 008 0 0 

del 04, del 05 3. Oprema 009 1.342 3.071 

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

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

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

01 III. Naložbene nepremičnine 013 0 0 

 IV. Dolgoročne finančne naložbe (015 
do 017) 014 8.000 0 

6 1. Dolgoročne kapitalske naložbe 015 8.000 0 

del 07 2. Dolgoročno dana posojila 016 0 0 

del 07 3. Dolgoročni depoziti 017 0 0 

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

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

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

 B. KRATKOROČNA SREDSTVA 
(022+023+029+032+036) 021 239.903 239.967 

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

 II. Zaloge (024 do 028) 023 0 0 
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65, 66 4. Trgovsko blago 027 0 0 

del 13 5. Predujmi za zaloge 028 0 0 

 III. Kratkoročne poslovne terjatve 
(030+031) 029 83.222 57.345 

del 08,12 1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 030 77.961 52.193 

del 08, del13, 14,15,16 2. Druge kratkoročne poslovne terjatve 031 5.261 5.152 

 IV. Kratkoročne finančne naložbe (033 
do 035) 032 50.591 102.111 

17 1. Kratkoročne kapitalske naložbe 033 0 0 

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

del 07, del 18 3. Kratkoročni depoziti 035 50.591 102.111 

10, 11 V. Denarna sredstva 036 106.090 80.511 

19 C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 037 296 24 

del 99  Zabilančna sredstva 038 0 0 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
(040+043+047+050+055+060) 039 249.541 243.062 

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

del 90 1. Ustanovitveni vložek 041 0 0 

del 90 2. Presežek iz prevrednotenja 042 0 0 

 B. PRESEŽEK PRIHODKOV OZIROMA 
ODHODKOV (044-045+046) 043 93.155 91.078 

del 95 1. Presežek prihodkov 044 93.155 91.078 

del 95 2. Presežek odhodkov 045 0 0 

del 95 3.  Presežek iz prevrednotenja 046 0 0 

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

del 96 1. Rezervacije 048 0 0 

del 96 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 049 0 0 

 Č. POSLOVNE OBVEZNOSTI (051 DO 
054) 050 29.386 25.984 

del 98 1. Dolgoročne poslovne obveznosti 051 0 0 

22, del 98 2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 052 13.884 11.651 

25 3. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 053 13.528 12.490 

23, 24, 26, 28, del 98 4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 054 1.974 1.843 

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

del 97 1. Dolgoročna posojila finančnih organizacij 056 0 0 

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

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

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

29 E. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 060 127.000 126.000 

del 99  Zabilančne obveznosti 061 0 0 
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PODATKI IZ IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 

v EUR  
(brez 

centov)

Konto  Postavka 
Oznaka  
za AOP

Znesek  
tekočega 

leta 

Znesek 
prejšnjega 

leta 

1 2 3 4 5

  PRIHODKI OD POSLOVANJA 080 380.688 391.339 

 A. POSLOVNI PRIHODKI OD 
OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 
NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
(082 do 084-085) 081 0 15.377 

del 76 1. Prihodki iz sredstev javnih financ 082 0 15.377 

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

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

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

 B. POSLOVNI PRIHODKI OD 
OPRAVLJANJA LASTNE 
DEJAVNOSTI (087+088-089) 086 380.688 375.962 

del 76 1. Poslovni prihodki od opravljanja lastne 
dejavnosti 087 380.688 375.962 

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

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

77 C. FINANČNI PRIHODKI 090 2.076 2.273 

78 Č. DRUGI PRIHODKI 091 1.017 137 

 D. CELOTNI PRIHODKI  (080+090+091) 092 383.781 393.749 

 E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV (094 do 096) 093 185.733 158.110 

del 70 1. Nabavna vrednost prodanega blaga 094 0 0 

40 2. Stroški materiala 095 20.095 25.368 

41 3. Stroški storitev 096 165.638 132.742 

 F. STROŠKI DELA (098 do 100) 097 190.343 209.104 

del 47 1. Plače in nadomestila plač 098 134.799 152.246 

del 47 2. Prispevki za socialno varnost zaposlencev 099 21.947 29.455 

del 47 3. Drugi stroški dela 100 33.597 27.403 

 G. AMORTIZACIJA (102+103) 101 5.557 8.081 

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

del 43 2. Druga amortizacija 103 5.557 8.081 
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44 H. REZERVACIJE 104 0 0 

48, 72 I. DRUGI STROŠKI (106+107) 105 35 14.448 

72 1. Prevrednotovalni odhodki 106 0 14.448 

48 2. Ostali drugi stroški 107 35 0 

74 J. FINANČNI ODHODKI 108 0 0 

75 K. DRUGI ODHODKI 109 36 4 

 L. CELOTNI ODHODKI   
(093+097+101+104+105+108+109) 110 381.704 389.747 

80 M. PRESEŽEK PRIHODKOV (092-110) 111 2.077 4.002 

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

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

del 81 O. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV 
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (111-
113) 114 2.077 4.002 

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

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

 S. POVPREČNO ŠTEVILO 
ZAPOSLENCEV NA PODLAGI 
DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM 
OBDOBJU (na dve decimalki)* 117 7,00 6,91 

 Š. ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 118 12 12 
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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

Stanje sredstev in njihovih virov na dan 31.12.2011 prikazuje računovodski izkaz Bilanca stanja.

Sredstva ŠGZ predstavljajo 249.541€, od tega 1.342€ opredmetena osnovna sredstva(oprema), 
8.000€ dolgoročne finančne naložbe, 77.961€ terjatve do kupcev, 5.261€ druge kratkoročne 
terjatve, 50.591€ kratkoročni depozit sklenjen s Probanko d.d., 106.090€ denarnih sredstev ter 
296€ kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev. 

 
POSTAVKE NA DAN 31.12.2011 NA DAN 31.12.2010

Opredmetena osnovna sredstva (oprema) 1.342 3.071

Dolgoročne finančne naložbe 8.000 0

Terjatve do kupcev 77.961 52.193

Druge kratkoročne terjatve 5.261 5.152

Kratkoročni depozit sklenjen s Probanko d.d. 50.591 102.111

Denarna sredstva 106.090 80.511

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 296 24

SKUPAJ SREDSTVA 249.541 243.062

Opredmetena osnovna sredstva: 0,53%

Dolgoročne finančne naložbe: 3,20

Terjatve do kupcev: 31,24%

Druge kratkoročne terjatve: 2,10%

Kratkoročni depozit: 20,27%

Denarna sredstva: 42,51%

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve: 0,11%
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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.
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PREgLEdnIcA nEOPREdMETEnIH In OPREdMETEnIH  
DOLGOROČNIH SREDSTEV

 
Neopredmetena 

osnovna  
sredstva

Stavbna 
zemljišča Zgradbe Oprema

Umetniške 
slike

Drobni 
inventar Skupaj

NABAVNA 
VREDNOST

Stanje 1. 1. 
2011 13.265 13.265

Pridobitve    3.828  3.828

Odtujitve    

Stanje 31. 12. 
2011 17.093 17.093

POPRAVKI        

Stanje 1. 1. 
2010 10.194 10.194

Pridobitve    5.557  5.557 

Odtujitve    

Stanje 31. 12. 
2010 15.751 15.751

NEODPISANA 
VREDNOST        

Stanje 1. 1. 
2010 3.071 3.071

Stanje 31. 12. 
2010 1.342 1.342

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 3.828€.

Denarna sredstva so naslednja: v EUR 

 31.12.2011 31.12.2010

Stanje na poslovnem računu 106.064 80.451

Stanje blagajne 26 60

Skupaj denarna sredstva 106.090 80.511

Denarna sredstva so  izkazana na bilančno presečni dan, stanja so ugotovljena iz ustreznih 
listin in  se ob začetnem pripoznanju izkažejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, po preveritvi, 
da imajo takšno naravo. Denarna sredstva, izražena v tuji valuti, se prevedejo v domačo valuto 
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan prejema. Med denarna sredstva štejemo denarna 
sredstva na računih, kamor vštevamo sredstva na transakcijskem računu Probanke d.d. v znesku 
106.064,39€ in v blagajni v znesku 26,03€. 
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Kratkoročne terjatve do kupcev se ob začetnem pripoznanju izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz 
ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo poplačane, predstavljajo pa obveznosti, ki zapadejo v plačilo v 
začetku leta 2012. 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 
46.302,25€, v letu 2011 popravka vrednosti terjatev nismo oblikovali. Popravek vrednosti terjatev se 
oblikuje glede na situacijo v kateri se nahaja ŠGZ zaradi neobveznega članstva. Tudi v obravnavanem 
obdobju je zaznati trend izstopov, kar se izraža kot  neplačane terjatve in na podlagi opominjanja večkrat 
tudi izstop.

Ostalo oblikovanje popravkov drugih terjatev v obravnavanem obdobju leta 2011 ni bilo, torej so izkazane 
v višini fakturirane realizacije.

Neplačani računi za članarine predstavljajo 104.377,25€, za najemnine 875,61€, za kotizacije 852,95€ 
ter za ostale storitve 18.157,00€, kar predstavlja neplačane terjatve v obravnavanem obdobju. Terjatve 
se vodijo v saldakontih in se tudi izterjujejo.

Druge kratkoročne poslovne terjatve predstavljajo terjatve do države za DDV po 
obračunih v znesku 4.974,26€ ter terjatve za DDV od računov, katerih storitev je bila opravljena v 
decembru prejeti pa so bili v januarju v znesku 286,35€.

Kratkoročni depoziti predstavljajo depozit sklenjen s Probanko d.d v znesku 50.591,42€.

Poslovne obveznosti v višini 29.386€ se ob začetnem pripoznavanju izkazujejo z zneski, ki 
izhajajo iz ustreznih listin. Nastale so predvsem iz poslovnih razmerij do dobaviteljev in predstavljajo 
stroške do 31.12.2011 in poravnane po tem datumu v višini 13.883,56€, obveznosti iz naslova plač za 
mesec december, izplačanih v januarju v višini 13.528,28€ ter obveznosti do drugih v višini 1.973,50€, 
kar predstavlja obveznost za prispevke delodajalca.

V letu 2011 je zaposlenih 7 delavcev, ki dosegajo povprečno izplačilo na mesec v višini  1.771,03€ bruto 
plače.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih:

b. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v EUR 

 31.12.2011 31.12.2010

Obveznosti za čiste plače 7.825 7.337

Obveznosti za prispevke delavcev 2.733 2.548

Obveznosti iz naslova za dohodnino 1.788 1.622

Obveznosti za prehrano in prevoz 1.182 983

Skupaj obveznosti do zaposlenih 13.528 12.490
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PASIVnE ČASOVnE RAZMEjITVE 

Med rezervacije v okviru pasivnih časovnih razmejitev so razvrščeni kratkoročno odloženi prihodki  projektov 
za katere so rezervirana sredstva. Realizacija projektov se bo v skladu z 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 2012.

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 2012 in so bili zastavljeni 
s snovanjem nove zbornice.

Programi, ki so v teku in še niso opravljene in zaračunane storitve:  

•   Zastopanje interesov članov (lobiranje, regijski sveti)
•   Podpora pri vstopu in poslovanju na tujih trgih
•   Sodelovanje z zbornicami v tujini
•   Gospodarske delegacije
•   Organizacija posvetov in seminarjev kot pomoč vstopu na tuje trge
•   Utrjevanje povezanosti med člani v regiji in z drugimi v državi – storitev član članu
•   Almanah Štajerske gospdarske zbornice
•   Regijski izbor inovacij
•   Svetovanje in informiranje podjetij
•   Izobraževanje

Projekti:

•   Center VŽU Zgornje Podravske regije
•   KBB
•   FORT
•   VAINNO
•   ECO-HUB

RAZKRITJA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

Poslovni izid ŠGZ prikazuje izkaz prihodkov in odhodkov v letu 2011. ŠGZ je leta 2011 ustvarila 
383.781€ prihodkov in 381.704€ odhodkov. 
 

PRIHODKI OD POSLOVANJA 

Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti
Prihodke od poslovanja predstavljajo prihodki od opravljanja lastne dejavnosti in sicer prihodki od članskih 
prispevkov, ki v letu 2011 znašajo 276.881,84€ oziroma 72% 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 2011 znašali 47.211,98€ oziroma 12% vseh prihodkov, prihodki od 
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projektov v znesku 56.594,07€ oziroma 15%.
Prihodki od lastne dejavnosti se zaračunavajo v skladu s sklepi organov ŠGZ oz. dogovorjenim 
cenikom za opravljene storitve članom in nečlanom in so v obravnavanem obdobju leta 2011 skupaj 
znašali 380.687,89€. V letu 2011 je bilo za 3% manj prihodkov od poslovanja kot v letu 2010, kar 
je posledica manjšega obsega prihodkov iz naslova članarin in javnih listin. 

FINANČNI PRIHODKI
Sestavljajo jih obresti, ki nam jih pripišejo na transakcijski račun pri Probanki d.d in so v letu 2011 
znašale 2.075,76€, kar je za 9% manj kot v letu 2010 zaradi nižjih obrestnih mer. 

DRUGI PRIHODKI
Druge prihodke predstavljajo subvencije za vzpodbujanje zaposlovanja in razne stotinske izravnave, 
skupaj v višini 1.017,04€.

ODHODKI
Stroški materiala znašajo 20.095,23€ in predstavljajo stroške energije, ogrevanja, komunale, 
prehrane za seminarje, pisarniškega materiala, strokovne literature, odpis drobnega inventarja ter 
porabljenega drugega materiala.

Stroški storitev so v obravnavanem obdobju leta 2011 znašali 165.638,24€ in predstavljajo 
stroške prevoznih storitev, tekočega vzdrževanja, najemnin, izobraževanja, kilometrin, dnevnic in 
nočnin, stroške intelektualnih storitev, stroške reprezentance, stroške plačilnega prometa, taks, 
poštnih storitev ter drugih storitev.

Strošek amortizacije  je v obravnavanem obdobju leta 2011 5.556,99€ in predstavlja amortizacijo 
osnovnih sredstev.

Postavka stroški dela predstavlja 50% delež vseh odhodkov ŠGZ. Najvišja postavka so plače, 
davki in prispevki zaposlenih v višini 139.196€ kar predstavlja 73,1% vseh stroškov dela. Med 
druge stroške dela štejemo še stroške za prevoz na delo, strošek prehrane, regres za letni dopust 
ter stroške podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev. Stroški dela so stroški plač za sedem 
zaposlenih v obravnavanem obdobju leta 2011.

Drugi stroški predstavljajo stroške članarine.

Drugi odhodki v višini 35,71€ predstavljajo druge odhodke, ki nastanejo zaradi izravnav in 
usklajevanj knjižnega in dejanskega stanja.

Amortizacija: 1,45%

Stroški storitev: 43,29

Stroški materiala: 5,25%

Stroški dela in ostali stroški pa so skupaj 50 %
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PRESEŽEK PRIHOdKOV nAd OdHOdKI 

Presežek prihodkov nad odhodki je pozitiven poslovni izid v obravnavanem obdobju leta 2011 v 
višini 2.076,83€.

Pripravila:       Direktorica: 
Mateja Solatnik, univ.dipl.oec.     mag. Aleksandra Podgornik


