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10 let Štajerske gospodarske zbornice

SRIP – mreže za prehod v krožno gospodarstvo

KOC Krog: Povezovanje gospodarstva in 
izobraževanja za hitrejši trajnostni razvoj

Vzponi in padci so del uspeha!



Janez zvečer poklekne pred razpelo in moli:  

»O bog, daj, da bi zadel na lotu!« In tako večer za večerom. 

Po nekaj mesecih zasliši glas boga: »Janez, zadel boš!  

Toda kupi že vendar loto listek!«
Ja, tako preprosto je to. Če nimaš loto listka, ne moreš zadeti na lotu,  

pa čeprav bi ti tudi bog rad pomagal! Če potencialni poslovni partnerji ne vedo za vas,  
ne boste nikoli njihovi poslovni partnerji!

• predstavitev potenciala regije, vsakega gospodarskega subjekta in vseh pomembnih institucij v njej  

je osnova za razvoj in poslovno uspešnost vseh in vsakega posebej, 

• vse sodelujoče postavlja na zemljevid slovenskega in mednarodnega gospodarstva, 

• omogoča in zagotavlja sinergijske učinke skupnega nastopa podjetij, finančnih, znanstvenih in drugih 

pomembnih institucij, poslovno-obrtnih con in lokalnih skupnosti, 

• katalog bo v slovenskem in angleškem jeziku. V lokalnem in mednarodnem okolju bo omogočal vsem 

deležnikom lokalno, nacionalno in mednarodno prepoznavnost in promocijo. Poleg  podjetij ga bodo 

uporabljale tudi institucije, ki Slovenijo promovirajo in vzpostavljajo pomembne povezave v tujini. 

ŠTAJERSKA REGIJA IN ŠTAJERSKA PODJETJA – 
VAŠ NAJBOLJŠI POSLOVNI PARTNER

PREDSTAVITEV GOSPODARSKEGA OKOLJA ŠTAJERSKE

Vaše sodelovanje  
v katalogu vam povečuje ugled  

in prinaša prave priložnosti.

Kupite torej svoj loto listek! Poskrbite,  
da bo vaše podjetje v prvem preglednem  
katalogu štajerskega gospodarstva!

Izvajalec projekta za  
Štajersko gospodarsko zbornico: 
Agencija DialogCo d. o. o.
T: 041 641 866, E: dialog@dialogco.eu
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K onec leta je čas za pripavo bilanc. Pogled nazaj nam pove, kako smelo smo načrto-
vali cilje in kako uspešno smo jih izpolnjevali. Ne gre samo za finančne podatke, 
čeprav so ti izjemno pomembni za uspešnost, torej temeljni cilj vsakega podjetja. 
Pri tem morda ni odveč opozoriti na termin 'uspešnost', ki ga mnogi prepogosto 

zamenjujejo s terminom 'učinkovitost'. 

Učinkovitost je lastnost, ki izvira iz pretvorbe vložka v poslovanje, v rezultat iz njega - gre za 
razmerje med količino in kakovostjo ter porabo oziroma stroški vložka. Učinkovitost je težnja 
po hitrem in utemeljenem uresničevanju ciljev. Toda sodobni ekonomisti, pa tudi drugi stro-
kovnjaki, opozarjajo, da je bistveno vprašanje pravzaprav drugje, v uspešnosti. Ne gre namreč 
samo za rezultat, sploh če gledamo na daljši rok, ampak gre hkrati za dobro opravljanje 
naloge, skrb za dobre medosebne odnose, zaupanje in ustvarjalni zagon. Dolgoročno so to 
zelo pomembni elementi za obstoj in uspešni razvoj podjetja. Sodobno pojmovanje uspešno-
sti poslovanja podjetja zato izhaja iz poslanstva (namena) podjetja in se veže na strateške cilje 
in preko njih na strategijo podjetja. Uspešno posluje tisto podjetje, ki zadovoljuje potrebe 
vseh pomembnih deležnikov podjetja, to je lastnikov, posojilodajalcev, kupcev, zaposlenih, 
dobaviteljev, države in različnih javnosti, in na ta način upravičuje smisel svojega obstoja. 
Zaradi raznolikih potreb, pričakovanj in pogosto (navidezno) nasprotujočih si interesov raz-
ličnih skupin deležnikov sodobno razumevanje uspešnosti vključuje tako strateške dejavnike 
(kamor štejemo tudi učinkovitost) kot tudi dosežene rezultate poslovanja, obe plati pa vedno 
presoja v luči strategije in poslanstva podjetja.

Tudi Štajerska gospodarska zbornica dela bilanco svojega dela tako s kazalniki učinkovitosti 
kot uspešnosti. Letos nismo delali samo letne bilance, ampak tudi bilanco desetletja. Po oce-
nah vseh je bilo prvih 10 let Štajerske gospodarske zbornice zelo dinamičnih in delovnih in 
zagotovo bo tako tudi v prihodnje, saj so zastavljeni jasni in zahtevni cilji. In vsi cilji so vedno 
bolj zastavljeni tako, da bodo sledili ne samo učinkovitosti posameznih aktivnosti, ampak 
bodo omogočali tudi upešnost celotne zbornice, vseh njenih članov in gospodarstva nasploh. 
Skozi zbornico se v različne projekte vključuje vse več interesov podjetij, zbornica omogoča 
njihovo mreženje in določanje skupnih ciljev. Hkrati postaja ŠGZ vse bolj tudi sokreator črpa-
nja kohezijskih sredstev, kar je zagotovo ena od njenih pomembnih usmeritev za prihodnost.
Želimo biti učinkoviti in uspešni tudi v prihodnje in želimo si vključevanja čim večjega števila 
podjetij, saj bomo tako močnejši, naš glas bo bolje slišan. Pa ne samo naš glas, predvsem glas 
in interes vas, članov zbornice. 

Vabljeni k sodelovanju, vabljeni s predlogi, pobudami, vprašanji. Vstopimo v prihodnje leto 
in prihodnje desetletje složno in z zavestjo, da je v sodelovanju moč. 

Srečno!

  

GOSPODARSKI IZZIVI
www.stajerskagz.si
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Vaš brezplačni izvod.
Skrbimo za okolje!

Poskrbite, da bo papir  
te revije recikliran!
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UVODNIK

Za uspešno in 
učinkovito delo 
tudi v prihodnje

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

UVODNIK

Za uspešno in učinkovito delo tudi v prihodnje

VAŠA KOLUMNA

Sedem let lakote in potem sedem let obilja
 
10 LET POZNEJE

Desetletje, v katerem je Štajerska gospodarska zbornica 
postala pomemben del štajerskega gospodarstva

NAJ PODJETJE PODRAVJA

Štajerska gospodarska zbornica in medijska hiša Večer 
razglasili najboljša podjetja podravske regije 

EKONOMSKA DIPLOMACIJA 

Posvet gospodarske diplomacije s štajerskimi podjetniki

INOVACIJE 2017

15. podelitev priznanj za inovacije 2017  
v podravski regiji

SRIP – MREŽE ZA PREHOD V KROŽNO 
GOSPODARSTVO

Uspešen zaključek prve faze in prehod v 
drugo fazo

KOMPETENČNI CENTER KROG

Povezovanje gospodarstva in 
izobraževanja za hitrejši trajnostni razvoj

PODJETNOST JE TUDI  ŽENSKEGA 
SPOLA

Na 5. konferenci ženskega podjetništva o 
vzponih in padcih na poslovni poti

ŠTAJERSKI GOSPODARSKI FORUM

S forumi odpiramo aktualne teme štajerskega 
gospodarstva

KARIERNI SEJEM 

Sejem poklicev – za lažjo odločitev mladih o 
nadaljnji poklicni poti

4. KADROVSKA KONFERENCA

KAKO? – Iz prakse za boljšo prakso

SEE MEET SLOVENIJA 2017 

IZOBRAŽEVALNI POSVET

DOSEŽKI NAŠIH ČLANOV

PRIPOROČAMO

Priročnik »Delo podjetij iz EU v Avstriji«

20 
 

20

22

22

23

23

24

25

26

28

28

11

11

 
14

14

16

16

18

18

1

1

 3

3

4

4

7

7

10

10

Na 5. konferenci ženskega podjetništva, katere 
osrednja tema so bili vzponi in padci na poslovni 
poti, so se štajerskim podjetnicam pridružile tudi 
podjetnice iz Avstrije, ki v okviru programa Inter-
reg SI-AT sodelujejo v čezmejnem projektu regio-
WIN.

Poslanstvo projekta Podravsko podjetje leta, ki je 
letos potekal že drugič, je predstaviti najuspešnejša 
podravska podjetja in ob tem spodbuditi tudi pod-
jetniško naravnanost v regiji. Kdo je bil v letu 2016 
najboljši?  

Podjetnost je tudi 
ženskega spola

Naj podjetja Podravja 

Oktobra smo v Mariboru s svečano 
akademijo obeležili 10-letnico usta-
novitve Štajerske gospodarske zbor-
nice, ki je v tem času postala pomem-
ben del štajerskega gospodarstva.     

10 let pozneje

Stran 4    .

Stran 7    .

Stran 10    .

Stran 22    .

Stran 16    .

Gospodarska diplomacija

Karierni sejem

KOC Krog

Na pobudo Štajerske gospodarske zbor-
nice je oktobra v Mariboru potekal prvi dan 
letnega srečanja gospodarske diplomacije 
Ministrstva za zunanje zadeve.     

Odločitev za življenjski poklic ni enostavna.  
Karierni sejem – sejem poklicev in izobraževa-
nja je nova svetla točka za mlade iz Maribora 
in Podravja pri odločitvah za poklicno in kari-
erno pot glede na potrebe delodajalcev.         

Vzpostavitev in delovanje kompetenčnega 
centra KOC Krog je neposreden odgovor na 
razvojne in kadrovske potrebe podjetij ter 
širše razvojne potrebe lokalnih okolij, ki se 
nanašajo na področje trajnostnega razvoja.       

Stran 18    .
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VAŠA KOLUMNA 
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Sedem let lakote in potem 
sedem let obilja

GOSPODARSKI IZZIVI

Prva leta tega tisočletja, približno tja 
do leta 2008, je gospodarstvo cvetelo, 
denar je bil poceni, optimizem je 
prevladoval povsod. Potem se je zgo-
dilo leto 2008, v katerega je Slovenija 
vstopila kot brezglava kura, kot da v 
deželi ne bi bilo nobenega ekono-
mista in kot da nismo znali ne brati 
in ne pogledati naokoli, kako so se 
reševanja krize lotili drugi. Kot da sta 
ekonomija kot znanost in gospodar-
stvo kot praksa prvič slišala za gospo-
darsko krizo. Leta 2004 je po podat-
kih SURS javni dolg znašal 7.429 
mio EUR, kar je pomenilo zgolj 27,3 
odstotkov BDP. Leta 2008 je dolg 
znašal 8.180 mio EUR, kar je pome-
nilo 22 odstotkov BDP, leta 2012 pa 
je dolg znašal že neverjetnih 19.204 
mio EUR oz. 54,4 % BDP. Predsednik 
vlade, ki je prepuščal krmilo novemu 
predsedniku vlade, je v vsem, kar je 
povedal takrat in kar je dopovedo-
val še nekaj let kasneje, dokazal, da 
ni vedel nič o ekonomiji. Žal je tudi 
novi predsednik dokazoval, da mu 
je ekonomija španska vas in da ne ve 
niti, kje je Španija. In tako se nam je 
zgodilo, da smo vse, kar je bilo v letih 
obilja iz začetka tisočletja ustvarjeno, 
v letih krize zapravili oz. pojedli celo 
še več. In če smo leta 2016 dosegli 
83 odstotkov povprečja bruto doma-
čega proizvoda EU, to ni dosežek, ker 
smo to isto povprečje dosegli že leta 
2003, vmes smo potem prišli že na 
90 odstotkov in sedaj se veselimo, da 
smo spet na izhodišču.

Sedem let obilja so nam torej uspe-
šno pojedla leta lakote, če se spo-
mnimo svetopisemske prilike o sed-
mih debelih in sedmih suhih kravah. 
Cikličnost gospodarskih kriz ni nekaj, 
kar bi se prvič zgodilo leta 2008, že 
Sveto pismo je opozarjalo na njih. 
In že v Svetem pismu je zapisano, 
da so samo nekateri razumeli farao-
nove sanje o sedmih suhih in sedmih 
debelih kravah. Malo je bilo tistih, ki 
so razumeli, da je treba v letih debe-
lih krav, torej v letih obilja in gospo-
darske rasti, misliti na prihodnost, 
na leta, ki bodo sledila in mogoče ne 
bodo tako naklonjena rasti gospodar-
stva. V Sloveniji daljnovidnih »farao-
nov« zagotovo ni bilo in zgled vlade, 
ki ji ni bilo do razmišljanja preko šti-
rih let trajajočega mandata, je bil 
mamljiv tako za gospodarstvo kot tudi 
za ljudi. 

V zaključevanju leta, ki bo v priho-
dnosti zagotovo uvrščeno v leta boga-
tih krav, obilja in gospodarske rasti, 
v naši mali podalpski državici ni več 
nobenega dvoma, da se je Slovenije 
odzvala na krizo 2008 popolnoma 
napačno. Najprej je sploh ni prepo-
znala oz. je oblast naivno verjela in 
ljudem dopovedovala, da krize ni, 
če pa že je, je nekje daleč, mogoče v 
Ameriki, v Sloveniji zagotovo ne. In 
če je ni, tudi ni treba ničesar storiti. 
In kar nekaj časa ni storila nič, potem 
ko pa se je končno predramila, je 
naredila vse narobe. Sprejeti ukrepi 
so bili napačni ali pa je bilo zaveda-
nje, da jih je treba sprejeti, prenizko. 
Spomnite se samo omlednosti vlade 
ob predlogu pokojninske reforme. 
Vlada, katere minister dr. Ivan Sve-
tlik je predlagal reformo, ni bila 

sposobna postaviti se za predlog in 
doseči njeno potrditev. Ni bilo poli-
tične volje, kot se temu lepo reče. 
Nadaljevanje je bilo še bolj nerazu-
mno. S politiko zategovanja pasu, sti-
skanjem na povprek in nerazumnim 
varčevanjem smo popolnoma ohro-
mili potrošnjo, onemogočili socialni 
dialog in se praktično dali na tnalo 
neoliberalnim apetitom. 

Potem ko smo plačali visok davek na 
lastno neumnost, smo sedaj ponovno 
v letih obilja in gospodarske rasti, za 
katere nekateri mislijo, da bodo tra-
jala večno. In ponovno smo izgubili 
zgodovinski spomin in nihče se noče 
spomniti svetopisemske prilike o sed-
mih suhih in sedmih debelih kravah. 
Težko reči, v katerem letu obdobja 
obilja smo, po mojem pa teče že nje-
govo drugo leto in imamo še nekaj 
časa, da se pripravimo na leta, ko bo 
kriza ponovno udarila. Ali bo nova 
vlada, ki jo bomo izvolili v prihajajo-
čem letu, zmogla ta razmislek? Tudi 
to bi moral biti razmislek vseh nas, ki 
bomo vladi podelili mandat za našo 
prihodnost.    

Vera Kozmik Vodušek   direktorica  
DialogCo d. o. o.
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10 LET POZNEJE 

Desetletje, v katerem je Štajerska 
gospodarska zbornica postala 
pomemben del štajerskega gospodarstva

info@stajerskagz.si
vera.kozmik@dialogco.eu

Štajerska gospodarska zbornica je 
bila ustanovljena na ustanovni skup-
ščini  junija 2007 s preoblikovanjem 
tedanje Območne gospodarska zbor-
nice Maribor. Sprejet je bil statut 
in izvoljeni organi nove zbornice. 
Povod za ustanovitev samostojne 
zbornice je bil zakon, sprejet tega 
leta, ki je prej obvezno članstvo pod-
jetij v Gospodarski zbornici Slove-
nije spremenil v fakultativno in tako 
odprl možnosti različnih oblik zdru-
ževanja članov. GZS na nastale spre-
membe ni znala odgovoriti, precej 
bolj odzivni pa so bili v mnogih šta-
jerskih podjetjih, od koder so prišle 
pobude, ki so sprožile aktivnosti za 
ustanovitev samostojne zbornice.

Svečana akademija ob 
10-letnici delovanja

V 10 letih od ustanovitve je Štajer-
ska gospodarska zbornica postala 
pomemben del štajerskega gospo-
darstva. To sta na svečani akade-
miji, ki je v krogu številnih gostov 
oktobra potekala v hotelu Haba-
kuk, v nagovoru zbranim  izposta-
vila tudi oba slavnostna govorca, 
dr. Roman Glaser, soustanovitelj, 
prvi in tudi danes predsednik ŠGZ, 
ter mag. Aleksandra Podgornik, 
direktorica zbornice.  Na priredi-
tvi, na kateri so se med drugim spo-
mnili nekaterih pomembnih mej-
nikov desetletnega delovanja zbor-
nice, so se zahvalili tudi članom, ki 
so aktivno sodelovali in pomembno 
prispeali tako pri njenih začetkih  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kot njenem uveljavljanju v štajer-
skem in slovenskem prostoru.

Veliki načrti tudi za prihodnost

Prvih 10 let Štajerske gospodarske 
zbornice je bilo zelo dinamičnih in 
delovnih. Prav nobenega dvoma ni, 
da bo tako tudi v prihodnje. Eden 
od najpomembnejših projektov, s 
katerimi se ŠGZ kot pobudnik in 
koordinator že danes aktivno vklju-
čuje v udejanjanje strategije priho-
dnjega razvoja Slovenije, ki temelji  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na pametni specializaciji,  je pro-
jekt SRIP – krožno gospodarstvo. V 
teku je tudi projekt KOC Krog, ki je 
vzpostavljen po principu povezova-
nja gospodarstva in izobraževanja in 
omogoča hitrejše prilagajanje kom-
petenc kadra spremembam, ki jih 
zahtevajo globalizacija, digitalizacija 
in nepredvidljive spremembe na 
področju krožnega gospodarstva. 
S sodelovanjem v projektu regio-
WIN se vključuje tudi v vzpostavitev 
mednarodne podjetniške mreže za 
razvoj skupnih potencialov podje-
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tnic za čezmejno sodelovanje. Prav 
skozi projekte, v katerih sodeluje, 
pa ŠGZ vse bolj postaja tudi sokrea-
tor črpanja kohezijskih sredstev, kar 
je zagotovo ena od njenih pomemb-
nih usmeritev za prihodnost.

Ključne naloge ŠGZ v prihodnjih 
letih

• Pozicionirati zbornico kot ključ-
nega povezovalca  deležnikov v 
gospodarstvu  in podpornih insti-
tucij v regiji.

• Povečati pojavnost in prepoznav-
nost zbornice v regiji in tudi v šir-
šem okolju (celotna Slovenija).

• Prevzemati vodilno vlogo pri obli-
kovanju razvojne strategije v regiji. 

• Vplivati na poslovno okolje v 
regiji.

• Povečati aktivnosti internaciona-
lizacije in jo ciljno regijsko usme-
riti (Avstrija, Nemčija, Hrvaška, 
Srbija).  

• Učinkovito vzpostaviti SRIP – kro-
žno gospodarstvo.

• Preko skrbniškega sistema pove-
čati osebno komunikacijo s člani 
in se tako še bolj prilagoditi potre-
bam regijskega gospodarstva.

• Povečati število članstva.
• Identificirati in izvajati tiste aktiv-

nosti, ki prinašajo koristi obstoje-
čim ter potencialnim novim čla-
nom, ter iskati sinergije z ostalimi 
regijskimi zbornicami. 

GOSPODARSTVO IN IZOBRAŽEVANJE 

IN KJE STA ŠTAJERSKA IN ŠTAJERSKO 
GOSPODARSTVO DANES? 
Čeprav so prve asociacije, ki jih dobimo ob omembi »štajersko gospodarstvo«, kriza, 
brezposelnost, brezperspektivnost in še kar nekaj tovrstnih pojmov, je dejstvo, da vsi podatki 
kažejo na dober napredek v zadnjih letih, predvsem na račun izvoznikov. 

Napredek v 2016 glede na 2015
 
• Obseg industrijske proizvodnje v regiji večji za  6,6 % 
• Izvoz višji za 4,0 %
• Uvoz višji za 3,3 %
• Pokritost uvoza z izvozom se je izboljšala in v 2016 znaša 103,5 %
 
Gospodarske družbe v regiji so nadaljevale s pozitivnimi trendi poslovanja.
• Prihodki višji za 1 %  
• Neto dodana vrednost višja za 7 %
• Število zaposlenih večje za 5 % 
• Neto čisti dobiček višji za 16 %,
• Obseg kapitala večji za 6 %.

OB 10. OBLETNICI DELOVANJA SO USTANOVITVENI 
ČLANI PREJELI PRIZNANJE IN ZAHVALO ZA PRISPEVEK 
PRI USTANAVLJANJU IN UVELJAVLJANJU ZBORNICE.

dr. Roman Glaser Janez Ujčič mag. Jože Protner

dr. Šime Ivanjko

Vinko Kurent

Blaž Železnik Tone Čeh  

ZAHVALE ZA 
DOLGOLETNO 
SODELOVANJE PRI 
UVELJAVLJANJU SKUPNIH 
INTERESOV PA SO PREJELI:

Primorska gospodarska zbornica

Pomurska gospodarska zbornica

Regionalna gospodarska zbornica Celje

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine 
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10 LET POZNEJE 

»Z ustanovitvijo Štajerske 
gospodarske zbornice pred desetimi 
leti smo stopili na pot uveljavljanja 
ustvarjalnih potencialov tega dela 
sveta. Samo nebo je bilo naša meja. 
Vznesenost nad zastavljeno vizijo 
in poslanstvom pa izjemno velika. 
Štajerska gospodarska zbornica ni 
bila prva, ki je bila po spremembi 
zakona leta 2007 organizirana kot 
samostojna, je pa bila nedvomno in 
pogosto pobudnica sprememb. 

Vse, kar danes Štajerska 
gospodarska zbornica ponuja 
svojim članom, in njihov odziv 
na delovanje potrjuje pravilnost 
takratne odločitve. Dinamika 
mlade, integracijske, v nacionalni 
in mednarodni prostor usmerjene 
organizacije, ki smo jo zasnovali, 
vodili in usmerjali po svojih 
najboljših močeh, je vsa leta 
izjemna. Brez naših stališč, 

nasvetov, iniciativ in drugih 
javnih opredelitev je v tem času 
samo izjemoma ostala kakšna 
marginalija. Zato lahko suvereno 
in s ponosom rečem, da smo kljub 
mladosti, ki ni brez izkušenosti, 
znanja in izoblikovanih stališč 
nosilcev posameznih funkcij med 
nami, bili vedno v prednosti. Pa 
ne zato, ker smo iskali prednost, 
ampak zato, da bi celotni regiji in 
slehernemu našemu članu dali 
manjkajoče oprijemališče. 

Zahvaljujem se vodstvu, partnerjem, 
članom in celotnemu okolju, da so v 
preteklosti namenjali toliko svojega 
časa, znanja in energij, da smo postali 
aktivni in nepogrešljivi člen razvojnih 
potenc ter usmerjevalec odločitev, 
ki niso samo dnevne, ampak so 
odločitve, od katerih je odvisna celotna 
prihodnost. To vlogo bomo uveljavljali 
tudi v perspektivah deset pika in več. »

Dr. Roman Glaser, predsednik ŠGZ, 
ob nagovoru na svečani akademiji 
ob 10-letnici ŠGZ

»Štajerska gospodarska zbornica 
je največkrat omenjena besedna 
zveza, ko gre za gospodarstvo regije, 
za katero v državi ne vemo, ali sploh 
obstaja. Tudi po zaslugi vseh nas ta 
štajerska gospodarska regija seveda 
obstaja, pa naj jo imenujemo 
kakorkoli že. 
Prav neverjetno je, kako težko v tem 
prostoru premikamo meje. Toda 
Štajerski gospodarski zbornici jih 
je uspelo. Pod tem dežnikom smo 
zbrani vsi, ki vemo, da je skupnost 
močnejša od posameznika, in vsi, 
ki se zavedamo, da je sodelovanje 
bolj učinkovito od soliranja. S 
samim imenom pa dokaj natančno 
zaokrožujemo prostor, za katerega 
vsi ljudje dobro vedo, kje je in 
kakšna je njegova potenca.
Ob jubilejih se šele zavedamo, 
kakšno organizacijo smo ustvarili. 
Smo sogovornik nacionalnim 
in mednarodnim združenjem 

ter organizacijam, velikim 
regijam in tudi državam. Naša 
internacionalizacija je močna in 
sega na vse strani neba. Smo 
servis za člane in generator javnega 
mnenja. Smo glasnik gospodarstva 
in razvoja. Smo tisti, ki zna ločiti 
pomembno od manj pomembnega, 
predvsem pa povedati in pokazati 
smeri razvoja, ki lahko celotno 
Štajersko umešča na gospodarski 
zemljevid Evrope in sveta.
Pred nami ni samo nadaljnjih 
10, ampak večkrat po deset let, 
zato ne bomo počivali, z nenehno 
inovativnostjo in tehnološko 
prodornostjo bomo zbornico razvijali 
tako, da nas bodo posnemali tudi 
veliko bolj razviti od nas. Za razvojno 
moč ni več toliko pomembna 
velikost kakor sposobnost 
prilagajanja. Z aktivnostmi zbornice 
bomo podjetjem omogočili 
vključevanje v prihodnost.«

Mag. Aleksandra Podgornik, 
direktorica ŠGZ, ob nagovoru na 
svečani akademiji ob 10-letnici ŠGZ

Štajerska gospodarskazbornica danes 
združuje 450 podjetij oz. 29 odstotkov 
vseh aktivno zaposlenih v Podravju. 
Zastopa interese ne le članov, ampak 
celotnega gospodarstva v regiji. Je 
servis za člane, glasnik gospodar-

stva in razvoja regije ter spodbujeva-
lec javnega mnenja o gospodarskih 
temah. Oganizira različne tematske 
in poslovne konference, seminarje 
in posvete ter s Štajerskimi gospo-
darskimi forumi odpira pomembne 

teme štajerskega gospodarstva. Med 
odmevnejšimi prireditvami, ki jih pri-
pravlja, sta podelitev priznanj za ino-
vacije in izbor za naj podjetja podra-
vske regije. Ključni povezovalec v 
regiji želi ostati tudi v prihodnje.
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NAJ PODJETJE PODRAVJA

Poslanstvo projekta Podravsko pod-
jetje leta, ki je letos potekal že dru-
gič, je predstaviti najuspešnejša 
podravska podjetja, ki svoj prihodek 
ustvarjajo na regijski, nacionalni in 
globalni ravni, ob tem pa spodbu-
diti tudi podjetniško naravnanost v 
regiji.

Komisija drugič zapored nagra-
dila Skupino Impol, najboljši 
zaposlovalec je postal Talum

Najboljša med velikimi je že drugič 
zapored postala slovenskobistriška 
skupina Impol, bralci Večera pa so 
letos za naj podjetje izbrali maribor-
sko družinsko podjetje Mikro+Polo. 
Med srednje velikimi podjetji je pri-
znanje pripadlo ruškemu kovinar-
skemu podjetju Mega Metal, med 
majhnimi družbi Jakl iz Središča ob 
Dravi, med mikro podjetji pa družbi 
Galerija Gosposka v lasti maribor-
skega podjetnika Saše Arsenoviča.  

Naj zaposlovalec Podravja v letu 
2016 je postal kidričevski proizvaja-
lec aluminija Talum. 

Spodbuda gospodarstvu podra-
vske regije tudi prispevek k 
okrevanju države

Predsednik države Borut Pahor 
se je ob podelitvi priznanj zahva-
lil vsem, ki s svojim delova-
njem spodbujajo gospodarstvo 
v podravski regiji, s čimer so po 
njegovih besedah pomembno 
prispevali k okrevanju države in 
njenemu izhodu iz krize.

Štajerska gospodarska zbornica in 
medijska hiša Večer razglasili 
najboljša podjetja podravske regije 

Marko Nemšak, vodja marketinga 
in prodaje, Štajerska gospodarska 
zbornica
marko.nemsak@stajerskagz.si
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Naj veliko podjetje:  
  

SKUPINA IMPOL

Naj podjetje po izboru 
bralcev večera:  

MIKRO+POLO, d. o. o. 

Naj zaposlovalec 
Podravja:    

TALUM, d. d., 
Kidričevo

Naj srednje podjetje: 
  

MEGA METAL, d. o. o.

Naj majhno podjetje: 
  

JAKL, d. o. o.

Naj mikro podjetje: 
  

GALERIJA GOSPOSKA, 
d. o. o.

Dobiček največji v zadnjih 5 letih, 
pa vendar…

V Podravju je sicer po podatkih Ajpesa 
lani aktivno delovalo 8.037 gospodar-
skih družb, ki so skupaj ustvarile za 
več kot osem milijard evrov prihodkov 
in zaposlovale skoraj 65.000 ljudi, kar 
je več kot v nekaj prejšnjih letih. Ob 
368 milijonih evrov čistega dobička in 
87 milijonih evrov čiste izgube je neto 
čisti dobiček podjetij v regiji v letu 
2016 znašal 281 milijonov evrov, kar 
je največ v zadnjih petih letih. A kot 
opozarja predsednik ŠGZ dr. Roman 
Glaser, je to v veliki meri rezultat ugo-
dnih gospodarskih razmer v glavnih 
zunanjetrgovinskih partnericah, rasti 
zasebne potrošnje in tudi večjega opti-
mizma nasploh. Po drugi strani pa je 
neto dodana vrednost na zaposlenega 
v podravski regiji za kar 20 % zaostala 
za povprečjem v Sloveniji.  V tem in 
v velikem  odstotku mikro podjetij, 
majhnem številu velikih podjetij ter 
še zmeraj prisotnem »ne se pojavljati v 
javnosti« pa vidi tudi vzroke zaostajanja 
naše regije.

 

Zmagovalci so priznanja prejeli sredi 
novembra na posebni prireditvi v Mariboru, 
ki se je je udeležil tudi častni gost 
predsednik države Borut Pahor. Prireditev 
je vodila Tajda Lekše, glasbena gostja 
pa je bila Nika Zorjan. Pred podelitvijo je 
potekala okrogla miza z Rokom Moljkom 
iz Zavarovalnice Sava, Borisom Sovičem iz 
Elektra Maribor  in Markom Podgornikom, 
direktorjem Mikro+Polo. Udeleženci so se 
strinjali, da je slovensko in tudi podravsko 
gospodarstvo v odlični kondiciji, kar velja 
izkoristiti. 

Najboljša podjetja z izjemo kategorije po izboru bralcev izbere neodvisna komisija na čelu s 
predsednikom ŠGZ dr. Romanom Glaserjem. Komisijo za izbor naj podjetja Podravja za leto 2016 
v kategorijah veliko podjetje, srednje veliko podjetje, mala podjetja in mikro podjetja so letos 
poleg dr. Romana Glaserja sestavljali še mag. Aleksander Bratina, Melita Ferlež, mag. Jožica 
Planinšec Deržek, dr. Franjo Mlinarič, Milan Jarc in Sašo Todorović. Najboljšega zaposlovalca v 
podravski regiji je izbrala petčlanska komisija v sestavi mag. Vlasta Stojak, dr. Aleksandra Pivec, 
mag. Vida Perko, Rolanda Fornezzi in Damir Battisti, zmagovalca med devetimi nominiranimi 
podjetji pa so izbrali tudi bralci tiskanega in spletnega Večera. 

NAJ PODJETJE PODRAVJA
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NAJ PODJETJE PODRAVJA

»V drugo bo šlo še lažje, kot nam je šlo v prvo,« smo si članice in člani komisije rekli po odlično sprejetem prvem izboru za 
naj podjetja Podravja. V primerjavi s prvo izvedbo zato nismo dosti spreminjali, le v izbor smo letos uvrstili vsa podjetja, ki 
so oddala letna poročila na AJPES, ostali kriteriji in uporabljeni kazalniki pa so ostali enaki. Odločitve o izboru smo sprejeli 
soglasno, prepričani, da smo izbrali najboljša podjetja, katerih poslovni uspehi so pomembni za celotno regijo.  

Zavedamo se, da ekonomski kazalci niso edini kazalniki uspešnosti, so pa zagotovo najpomembnejši, saj odražajo 
poslovno uspešnost, omogočajo delo in zaslužek zaposlenim in generirajo razvoj regije. Stabilno poslovanje podjetij 
omogoča investiranje v razvoj, v nove tehnologije, v nove izdelke in nove storitve. Omogoča tudi razmišljanje o spremembah 
v procesu dela, ki jih Slovenija in Štajerska še kako potrebujeta. Zaenkrat sicer dosegamo dokaj dobre rezultate, a podatki 
kažejo, da je naša rast produktivnosti prepočasna, kar nas bi moralo skrbeti, saj dolgoročno ne omogoča dobrih rezultatov 
in tudi ne razvoja. In ne gre za rast produktivnosti na račun več dela zaposlenih, ampak za rast produktivnosti na osnovi 
spremenjenega načina dela, boljšega vodenja in motiviranja.  

Izbori, kot so Naj podjetje Podravja, izrekajo priznanja najboljšim in opogumljajo vsa ostala podjetja. Štajerska gospodarska 
zbornica in Večer si bosta tudi v prihodnje prizadevala, da najboljši ne ostanejo neopaženi in da vsi, ki sodelujete, začutite, 
da je pomembno sodelovati, pomembno pa je tudi biti najboljši. Čestitam vsem in izrekam posebno priznanje najboljšim.« 

Dr. Roman Glaser, 
predsednik komisije za izbor naj podjetja Podravja za leto 2016

»V okviru projekta Podravsko podjetje leta želimo z izborom naj zaposlovalca Podravja izpostaviti tista podjetja, ki se 
zavedajo, da podjetja sestavljajo delodajalci in delojemalci in da razmerje med njimi prav tako odloča o uspešnosti 
podjetja. Prepričani smo, da je takšnih podjetij veliko in da v mnogih poleg skrbi za dobre plače razmišljajo tudi o 
spodbujanju inovativnosti, izobraževanju in usposabljanju, skrbi za zdravje, vzgoji lastnega kadra in štipendiranju, odnosu 
do starejših sodelavcev in invalidov, načinih komuniciranja z zaposlenimi in podobno. 

Komisija letos ni imela enostavnega dela. Izbirali smo med srednje velikimi in velikimi podjetji, ki so se odzvala na povabilo 
in so izpolnila vprašalnik. Po pregledu rezultatov smo štiri podjetja obiskali in se z odgovornimi dodatno pogovarjali o temi 
zaposlenosti in pogojih dela. 

Odločitev o izboru smo sprejeli soglasno. Prepoznane dobre prakse, ki smo jih v  posameznih obiskanih podjetjih srečali, 
so nedvomno zanimive in spodbudne. Želimo pa si, da bi bilo v prihodnje več podjetij, ki bi si želela dobiti naziv naj 
zaposlovalec Podravja.»

Mag. Vlasta Stojak,  
predsednica komisije za izbor naj zaposlovalca Podravja 

»Tudi v prihodnje si bomo 
prizadevali, da najboljši 
ne ostanejo neopaženi!«

Zares 
dober 
zaposlovalec
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EKONOMSKA DIPLOMACIJA

Posvet gospodarske diplomacije 
s štajerskimi podjetniki 

Tudi na mednarodnem prizorišču se 
nadaljujejo aktivnosti Štajerske gospo-
darske zbornice. Tako je na pobudo 
naše zbornice oktobra prvi dan letnega 
srečanja gospodarske diplomacije 
Ministrstva  za zunanje zadeve potekal  
v Mariboru.

Številna srečanja podjetnikov s 
slovenskimi gospodarskimi sve-
tovalci v tujini

Dogodek, ki so se ga udeležili visoki 
predstavniki slovenske diplomacije z 
ministrom Karlom Erjavcem na čelu, 
 

je potekal v znamenju podjetij. Ključni 
del je predstavljalo srečanje gospodar-
skih svetovalcev Republike Slovenije  
v tujini z domačimi podjetniki, ki so 
v okviru 15-minutnih B2B sestankov 
 

 
 
 
 
 
iskali prve stike s tujimi trgi, zanimi-
vimi za njihove proizvode. Več kot  50 
podjetnikov se je na 180  individualnih 
sestankih srečalo s svetovalci, ki pokri-
vajo mrežo 24 držav. 

Gospodarska diplomacija – 
eden od stebrov zunanje politike

Na srečanju je minister poudaril 
pomen gospodarske diplomacije, ki 
je s sprejetjem Deklaracija o slovenski 
zunanji politiki postala eden od ste-
brov slovenske zunanje politike. »Sko-
raj 80 % slovenskega izvoza je usmer-
jenega v države članice EU, potrebno 
pa je iskanje novih trgov, kar na mini-
strstvu v okviru svojih aktivnosti redno 
počnemo,« je izpostavil minister Erjavec 
in ob tem poudaril inovativnost in 
vrhunska znanja naših podjetij ter t. i.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
industrije prihodnosti (digitalizacija, 
tehnologije), ki jim ministrstvo 
posveča infrastruktura, zelena mobil-
nost, nanoše posebno pozornost. 

Minister zadovoljen z gospodar-
sko situacijo na Štajerskem

Minister Karl Erjavec pa je na sreča-
nju v Mariboru izrazil tudi zadovolj-
stvo glede podatkov, ki kažejo na 
izboljšano gospodarsko sliko v Mari-
boru in na Štajerskem, pri čemer 
se v Štajerski gospodarski zbor-
nici zavedamo, da je dela še veliko. 
Maribor kot drugo največje sloven-
sko mesto je pomemben dejavnik v 
celotni sliki gospodarskega uspeha 
naše države in tudi zato so se vsi 
strinjali, da je bila lokacija posveta 
dobra odločitev.

Aleš Kegl, strokovni sodelavec, 
Štajerska gospodarska zbornica  
ales.kegl@stajerskagz.si

Največ interesa so domači podjetniki na srečanju z gospodarskimi svetovalci 
pokazali za naslednja območja:  

• Ruska federacija (pristojnost tudi za Belorusijo, Kazahstan, Kirgizistan, 
• Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) 

• Kitajska, Peking (pristojnost tudi za Vietnam, Korejo, Mongolijo, Tajsko) 

• Iran, Teheran 

• Egipt, Kairo (pristojnost tudi za Kuvajt, Katar, Saudovo Arabijo, Združene  
arabske emirate, Jordanijo, Oman)
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Posvet gospodarske diplomacije 
s štajerskimi podjetniki 

15. podelitev priznanj za 
inovacije 2017 v podravski regiji

Štirje zlati inovatorji Podravja nagrajeni tudi na nacionalnem izboru 

INOVACIJE 2017 

V Štajerski gospodarski zbornici smo 
tudi letos pripravili izbor in pode-
litev priznanj za najboljšo inova-
cijo podravske regije. Gre za enega 
naših najbolj prepoznavnih projek-
tov, s katerim že vrsto let spodbujamo 
podravska podjetja in samostojne 
inovatorje k inovativnemu razmišlja-
nju in delovanju. Višjo stopnjo ino-
vacij in razvijanje inovacijske kulture 
naše gospodarstvo nujno potrebuje 
za razvoj in poslovno uspešno delo v 
domači in mednarodni konkurenci.  

Letos v izboru 21 inovacij, od 
tega 5 z zlatim priznanjem

Tokrat smo v izbor za priznanja pre-
jeli 21 inovacij, pri katerih je sodelo-
valo 62 inovatork in inovatorjev. Med 
prispelimi vlogami je strokovna komi-
sija na podlagi v naprej določenih kri-
terijev in osebnih predstavitev pode-
lila 5 zlatih, 5 srebrnih in 6 bronastih 
priznanj ter 5 zahval. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priznanja so nagrajenci prejeli na  
posebni prireditvi, ki je junija pote-
kala na Fakulteti za kmetijstvo in 
biosistemske vede na Pohorskem 
dvoru. Poseben gost prireditve je 
bil letos dr. Blaž Likozar, raziskova-
lec ljubljanskega Kemijskega inšti-
tuta in vodja odseka za katalizo in 
reakcijsko inženirstvo, ki je spre-
govoril o pomenu prenosa znanja, 
procesov in tehnologije v gospo-
darstvo in predstavil delo Kemij-
skega inštituta, ki dosega odlične 
rezultate in priznanja v svetovnem 
merilu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podravska podjetja uspešna tudi 
na nacionalnem izboru 

Veseli smo, da so se kar štirje inovatorji, 
ki so na izboru Podravja prejeli največ 
točk in bili s tem uvrščeni v nacionalni 
izbor, odlično odrezali tudi v vsesloven-
ski konkurenci in bili za svoje inova-
cije nagrajeni tudi na tem nivoju. Vsem 
nagrajencem, še posebej pa štirim, ki so 
uspešno zastopali regijo na nacionalni 
ravni, iskreno čestitamo!  Veseli nas, da 
lahko v Podravju vedno pogosteje jav-
nosti predstavimo pozitivne dosežke in 
uspešne poslovne zgodbe.

Lidija Majcen, vodja sektorja skrb-
niškega sistema in marketinga, 
Štajerska gospodarska zbornica
lidija.majcen@stajerskagz.si
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INOVACIJE 2017

V nacionalni izbor, ki  ga organizira GZS 
s partnerjema Ministrstvom za gospo-
darski razvoj in tehnologijo in Javno 
agencijo Spirit Slovenija, so se uvrstili 
štirje zlati nagrajenci, ki so prejeli največ 
točk. Predstavniki iz Podravja so bili na 
nacionalnem izboru nagrajeni z:

• Ledinek Engineering, d. o. o. –  
ZLATO nacionalno priznanje

• Doorson, d. o. o. – SREBRNO 
nacionalno priznanje

• Impol 2000, d. d.  – SREBRNO 
nacionlano priznanje

• Stork, d. o. o. - SREBRNO  
nacionalno priznanje.

 
Iskrene čestitke!
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PREDLAGATELJ: Ledinek Engineering, d.o.o.
INOVACIJA: Sistem za aktivno plavajoče skobljanje s kontinuirano simetrično 
porazdelitvijo odvzemov na osnovi zvezne zaznave stranskih krivulj obdelovanca
INOVATORJI: Viljem Ladinek, Stanislav Vidovič, Janez Klemenčič 
(Simat – Janez Klemenčič, s. p.)

 
 
PREDLAGATELJ: Doorson, d. o. o.
INOVACIJA: Interierna avtomatska drsna vrata 
INOVATORJI: Slavko Cehner, Franc Hanžič, Urban Cehner, Rok Kuhar

PREDLAGATELJ: Stork, d. o. o.
INOVACIJA: Postopek za industrijsko izdelavo ene ali več komponent sladoleda z 
dodatki sadja oziroma sadne kaše in sadnih sladkorjev 
INOVATORJI:  Aleksander Šikar

 
 
PREDLAGATELJ: Impol 2000, d. d.
INOVACIJA: Visokotrdna aluminijeva zlitina AL-Mg-Si in njen postopek izdelave
INOVATORJI: dr. Peter Cvahte, Marina Jelen, Vukašin Dragojevič, 
dr. Matej Steinacher

 

 
 
PREDLAGATELJ: Primat,tovarna industrijske opreme, d. d.
INOVACIJA: Tankostenski modulni trezorski prostori
INOVATORJI: Erih Štefanec, Slavko Mlinarič, Tomaž Planinšič, Vesna Gobec
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Podjetje Inovacija Inovatorji

Darko Dolinšek in Samo Ravter Delno prisilno prezračevanje z uporabo 
malih izmenjevalnikov toplote in zraka

Darko Dolinšek in Samo Ravter

Talum, d. d., in 
Talum Servis in inženiring,  
d. o. o.

Gravitacijsko kokilno litje aluminija z 
namenskim vakuumskih dozirnikom

Talum, d. d.: Aleš Predikaka, Tomi Eržen; 
Talum Servis in inženiring, d. o. o.: Igor 
Turnšek, Tadej Dobrun, Tomi Lendero, 
Borut Kostanjevec

Talum, d. d. Optimizacija obnove katodnega korita 
elektroliznih celic

Drago Švagan

TPV Prikolice, d. o. o. Univerzalna box prikolica Željko Šekuljica, Aleksander Karlovčec, 
Tadej Pintar, Sandi Kramberger, Peter 
Hajdinjak

Primat, tovarna industrijske 
opreme, d. d.

Kompaktni trezorski prostor – Mini Vault Boris Taljan, Zvonko Kolar, Boštjan Ferk, 
Tomaž Planinšič

Podjetje Inovacija Inovatorji

TPV Prikolice, d. o. o. Montažna linija posebnih prikolic Željko Šekuljica, Aleksander Karlovčec, 
Mitja Kolarič, Anita Leben, Sandi 
Kramberger, Peter Hajdinjak

DOBA Fakulteta Maribor Prvi kompetenčni center za razvoj 
digitalnih kompetenc in online učenja

Jasna Dominko Baloh, mag. Suzana 
Cergol Mihelič, dr. Miro Puhek

Občina Hoče - Slivnica Mreža za gospodarstvo Občine Hoče - 
Slivnica

dr. Marko Soršak, mag. Peter Cokan, mag. 
Vanja Jus

Evropski inovacijski center 
UNIVERZUM MINERVA, 
Izobraževalno razvojni zavod 
Maribor

MemoCARD – učenje po slikovnih karticah 
po metodi Minerva

mag. Peter Cokan, mag. Vanja Jus

Alma Mater Europaea – Evropski 
center, Maribor

"Info točka INPEA – International Network 
for the Prevention of Elder Abuse"

Borut Ambrožič, prof. dr. Ludvik Toplak, 
zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, dr. Goran 
Gumze, ddr. Mara Ovsenik, Liljana Zorko

Društvo za boj proti raku 
Štajerske – Maribor

Umetniško-terapevtske delavnice 
oblikovanja in izdelave emajliranega nakita

Nataša Grandovec, Vera Feguš, Borut 
Ambrožič, Tina Ferlinc, mag. Matija Varl

Podjetje Inovacija Inovatorji

Evropski inovacijski center 
UNIVERZUM MINERVA, 
Izobraževalno razvojni zavod 
Maribor

HIBRA READ – učenje hitrega branja po 
metodi Minerva

mag. Peter Cokan, mag. Vanja Jus

Zveza slovenska unija pacientov OR -TO -DON -Ti -JA Borut Ambrožič, Nadežda Stanojević, dr. 
dent. med. spec. ort., dr. Tanja Simonič 
Korošak, Rozvita Pfeifer, zasl. prof. ddr. 
Matjaž Mulej, Tjaša Zupančič Hartner

Duma Portali,d. o. o. Googa Lace –- Wooden swing Boris Tušek

Občina Hoče - Slivnica E-stik z občino – Občina Hoče - Slivnica dr. Marko Soršak, mag. Peter Cokan, mag. 
Vanja Jus, Dare Kovač

Lumar IG, d. o. o. Lumar iEdition – povezava trajnostnega 
bivanja in mobilnosti

Marko Lukić, Boštjan Kralj

 INOVACIJE 2017
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Kratek pregled aktivnosti: 

APRIL 2017

Izvedba volitev v organe  SRIP – 
Krožno gospodarstvo  (10-član-
ski Programski svet, 11-članski 
Upravni odbor in 28-članski Teh-
nološki svet). Gospodarske družbe, 
ki v prvem zatopajo 6, v drugem 7 
in v tretjem 17 mest, predstavljajo 
pretežno srednje velika in mala ter 
velika podjetja, ostali člani pa so 
predstavniki raziskovalno-razvojnih 
in izobraževalnih institucij.

JULIJ 2017

Potrditev Akcijskega načrta s strani 
Delovne skupine državnih sekretar-
jev za izvajanje Slovenske strategije 
pametne specializacije (DSDS S4). 
Pri nastanku načrta so sodelovali 
pretežno člani SRIP iz gospodar-
stva in raziskovalno-razvojnih inšti-
tucij. Na osnovi sklepa DSDS S4 je 
bil spremenjen tudi poslovni model 
SRIP – Krožno gospodarstvo. Potr-
jena fokusna področja (vertikale) 
in njihove prioritete so prikazani 
na sliki 1 in 2. 

Uspešen zaključek  
prve faze in prehod v drugo fazo

Dr. Dragica Marinič, koordinatorica 
SRIP – Krožno gospodarstvo,  
Štajerska gospodarska zbornica
dragica.marinic@stajerskagz.si

Za nami je prva faza strateškega razvojno-inovativnega partnerstva SRIP – Krožno 
gospodarstvo, v kateri so od novembra 2016 do septembra 2017 potekale številne 
aktivnosti s ciljem povezovanja in sodelovanja njegovih članov.

SRIP – MREŽE ZA PREHOD V KROŽNO GOSPODARSTVO

 
 
 
 
 
 
 
  

 
Prioritete fokusnih področij SRIP – Krožno gospodarstvo

Trajnostna energija: osredotočenost na 
energetsko izrabo odpadnih snovnih 
tokov (WtE), optimiranje energetske in 
snovne učinkovitosti, eksterne vire 
energije in nove poslovne modele za 
razvoj prebojnih proizvodov in storitev z 
visokim potencialom za rast.

2. Biomasa in alternativne surovine: 
osredotočenost na trajnostno mobilizacijo 
biomase, ligno-celulozne biorafinerije za 
izolacijo ekstraktivov in polimernih gradnikov 
biomase in biorafinerije alternativnih 
surovinskih virov za razvoj inovativnih 
(bio)proizvodov.

3. Sekundarne surovine: osredotočenost na 
predelavo industrijskih in gradbenih 
odpadkov, predelavo bioloških odpadkov v 
vredne produkte, krožno gospodarstvo 
snovnega toka odpadne električne in 
elektronske opreme ter tehnologije čiščenja 
odpadnih vod in pridobivanja snovi in 
energije iz njih.

4. Funkcionalni materiali: osredotočenost 
na trajnostne kompozite in napredne 
embalaže /materiale. 

5. Procesi in tehnologije so osredotočeni na 
bio-osnovane zelene kemikalije in materiale, 
postopke pridelave in predelave polimerov, 
biotehnološko proizvedene spojine, 
kontinuirano proizvodnjo spojin ter novo 
proizvodno opremo z vodenjem. 

6. Krožni poslovni modeli: osredotočenost 
na trajnostne procese in mreže, in sicer v 
razvoj računalniško podprte platforme s 
ciljem ustvariti okolje za večjo tehnološko, 
ekonomsko in okoljsko učinkovitost 
tehnologij, procesov in podjetij pri 
doseganju dolgoročnega trajnostnega 
razvoja v celotnem življenjskem ciklu.

 

Naložbo sofinancirata RS iz EU in  
Evropskega socialnega sklada |  www.eu-skladi.si
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FEBRUAR 2017 
DO SEPTEMBER 2017

Izvedba različnih dogodkov infor-
miranja, promocije in osvešča-
nja za člane SRIP ter širše splošne 
in strokovne javnosti v obliki izo-
braževalnih in strokovnih srečanj, 
strokovnih sestankov, delavnic, 
posvetov in konferenc v sodelova-
nju z zunanjimi izvajalci (GZS in 
Kemijski inštitut) ter predstavniki 
države (Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, Služba Vlade 
RS za razvoj in evropsko kohezij-
sko politiko, Partnerstvo za zeleno 
gospodarstvo) in posameznih dru-
gih SRIP. Namen aktivnosti je bil 
skupni razvoj in izdelava skupnih 
razvojnih projektov za razvoj viso-
kotehnoloških izdelkov ali procesov 
in storitev, pilotni projekti, delitev 
strokovnega kadra med gospodar-
stvom in raziskovalno-razvojnimi 
inštitucijami, izmenjava znanja, 
izkušenj, mreženje, internaciona-
lizacija – priprave na skupne pred-
stavitve v tujini in skupni nastopi na 
globalnih trgih, vzpostavitev verig 
vrednosti z zapiranjem snovnih  
tokov, razvoj karierne platforme 
in prispevati k dodani vrednosti na 
zaposlenega, razvoj podjetništva, 
uvajanje digitalizacije, prispevati k 
optimizaciji regulativnih okvirjev 
na ravni Slovenije. 

Za potrebe razvoja kadrov v gospo-
darstvu je SRIP sodeloval s Kom-
petenčnima centroma KROG in 
KoCke.  

Posamezni predstavniki SRIP – Kro-
žno gospodarstvo so se udeleževali 
še drugih dogodkov, ki so bili aktu-
alni za uspešno in učinkovito delo-
vanje SRIP. V okviru poslovnega 
modela SRIP – Krožno gospodar-
stvo kot horizontalna mreža IKT 
podpore sodeluje SRIP Pametna 
mesta in skupnosti.

Oktobra 2017 pričetek druge 
faze, ki bo trajala do decembra 
2019

Cilj aktivnosti druge faze, ki bodo 
potekale po potrjenem Akcijskem 
načrtu, je vzpostavitev verig vre-
dnosti ter razvoj in večja internaci-
onalizacije članov SRIP. Za obsto-
ječe in bodoče člane SRIP bomo 
pripravili različna strokovna sreča-
nja, domače in mednarodne kon-
ference ter druge aktivnosti inter-
nacionalizacije, kot so udeležbe na 
sejmih in mednarodnih konferen-
cah, B2B srečanja, povezovanje in  
vključevanje SRIP in članov SRIP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v razvojne mednarodne iniciative, 
skupnosti, združenja, platforme in 
mednarodne verige vrednosti.  

Poudarek bo tudi na razvojnih 
aktivnostih in internacionalizaciji 
v gospodarstvu, pri čemer bomo 
pozornost namenili predvsem spre-
mljanju domačih in mednarodnih 
javnih razpisov. 

ŠGZ kot upravljavka SRIP bo nudila 
članom SRIP iz gospodarstva stro-
kovno tehnično pomoč pri izdelavi 
projektne dokumentacije na raz-
pise, ki se navezujejo na prioritetna 
področja krožnega gospodarstva.

SRIP – MREŽE ZA PREHOD V KROŽNO GOSPODARSTVO

CILJ AKTIVNOSTI DRUGE FAZE JE VZPOSTAVITEV VERIG VREDNOSTI TER 
RAZVOJ IN VEČJA INTERNACIONALIZACIJA ČLANOV SRIP.

Za SRIP – Krožno gospodarstvo je pomembna informacija, da je Slovenija novembra 
pristopila k članstvu iniciative Vanguard, kar nam omogoča lažje sodelovanje 
v razvojnih in pilotnih projektih. Pomembno je tudi sodelovanje države s fundacijo 
Ellen MacArthur, vodilno inštitucijo na področju krožnega gospodarstva. 

Prvi večji mednarodni dogodek 
SRIP je v sodelovanju z Inštitutom 
za inovacije in tehnologije (EIT) 
iz  Budimpešte potekal 22. in 
23. novembra 2017 v Mariboru. 
Na dvodnevni mednarodni 
konferenci so se predstavili EIT 
in njihova posamezna področja, 
predstavil pa se je tudi SRIP – 
Krožno gospodarstvo z namenom 
prihodnjega partnerskega 
in projektnega sodelovanja, 
predvsem s člani SRIP iz 
gospodarstva in raziskovalno-
razvojnih inštitucij. Dogodka so se 
udeležili tudi predstavniki drugih 
SRIP in zainteresirana javnost.

ŠGZ  se kot upravljavka SRIP – Krožno gospodarstvo zahvaljuje vsem članom SRIP, še posebej članom iz gospodarstva, ki so sooblikovali smernice inovativnega 
razvoja na področju krožnega gospodarstva v Sloveniji. Zavedamo se, da pojem krožnega gospodarstva posega v vse pore posameznika in družbe ter zajema 
gospodarske, okoljske in družbene vidike; je nov način življenja, ustvarjanja, sodelovanja in povezovanja s ciljem prispevati k večji kakovosti življenja, bolj 
učinkovitemu gospodarjenju in ohranjanju narave ter okolja. Srečno v letu 2018!

Dodatne informacije: www.srip-krozno-gospodarstvo.si, 
tel.: 02 220 8700,  e- pošta: srip@stajerskagz.si
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KOMPETENČNI CENTER KROG

 
 
 

Vzpostavitev in delovanje kom-
petenčnega centra KOC Krog je 
neposreden odgovor na razvojne 
in kadrovske potrebe podjetij ter 
širše razvojne potrebe lokalnih oko-
lij, ki se nanašajo na področje traj-
nostnega razvoja. KOC Krog se 
navezuje na delovanje Strateško 
razvojno-inovacijskega partnerstva 
(SRIP) – Mreže za prehod v krožno 
gospodarstvo, ki predstavlja ino-
vacijski grozd, v katerem trenutno 
sodeluje 93 članov, vključno s Šta-
jersko gospodarsko zbornico. KOC 
Krog med podjetji in drugimi člani 
v grozdu spodbuja souporabo zmo-
gljivosti, izmenjavo znanj in izku-
šenj, mreženje, razširjanje informa-
cij, sodelovanje in povezovanje.

Partnerstvo KOC Krog

V partnerstvo KOC Krog so se 
povezala podjetja, katerih osnovna 
dejavnost je zbiranje in odvoz 
odpadkov ter ravnanje z njimi in 
pridobivanje sekundarnih surovin. 
Partnerstvo pa povezuje še ostala 
podjetja, ki so vključena v SRIP – 
Mrežo za prehod v krožno gospo-
darstvo. Člani partnerstva delujejo 
v pretežni meri v vertikalni verigi 
vrednosti recikliranja. Odpadke 
uporabljajo kot nove vire surovin v 
smeri zapiranja zanke, torej težijo 
k minimalni količini odpadkov oz. 
nič odpadkov ('zero waste'). Podje-
tja v partnerstvu se zavedajo pred-
nosti, ki jih imajo na osnovi kompe-
tentnih in zavzetih kadrov, saj s tem 
krepijo uspešnost in konkurenčno 
prednost na trgu. Z medpanožnim 
sodelovanjem bodo dobili dostop 
do novih znanj, kompetenc kadrov, 
posledično tudi boljše proizvode 
in storitve, ki povečujejo konku-
renčno prednost celotne panoge.

Cilji projekta KOC KROG:
• prispevati k povečevanju konkurenč-

nosti vključenih podjetij
• odpiranje novih »zelenih delovnih 

mest«, vzpostaviti vzdržno poslovno 
infrastrukturo ter mrežo organiza-
cij in strokovnjakov za izmenjavo 
in kroženje znanj, izkušenj, dobrih 
praks in skupni razvoj kompetenc 
zaposlenih 

• izdelati kompetenčni model za 
dogovorjene panožno specifične 
profile 

• spodbuditi podjetja k sodelovanju in 
izmenjavi znanj, skupnemu razvoju 
programov t. i. notranjega in pano-
žno specifičnega usposabljanja

• znižati primanjkljaj kompetenc 

Ključni rezultati in predvideni 
učinki:
• delujoča projektna pisarna in 

učinkovita organizacijska struktura 
• izdelan kompetenčni model 
• izdelan panožni načrt razvoja 

zaposlenih
• razvoj in izvedba izobraževanj
• 65 % od vseh zaposlenih v sodelu-

jočih podjetjih vključenih v uspo-
sabljanja (več kot 1.100 zaposle-
nih)

• informiranje o delovanju kompe-
tenčnega centra, možnostih izo-
braževanj in usposabljanj

• zagotavljanje dolgoročne vzdržno-
sti – trajnost delovanja kompetenč-
nega centra.

Izobraževanje za krožno gospodarstvo 
je bila tudi tema oktobrskega Štajer-
skega gospodarskega foruma na TV 
Maribor. O svojih izkušnjah v KOC 
Krog so spregovorile Natalija Žunko, 
Fundacija za izboljšanje zaposlitve-
nih možnosti Prizma, Martina Krajnc, 
Snaga Maribor, in dr. Alenka Sajo-
vic, Simbio Celje.  Posnetek oddaje si 
lahko ogledate na: www.stajerskagz.si 
pod naslovom: Štajerski gospodarski 
forum – osma oddaja, oktober 2017.
  

Povezovanje gospodarstva in 
izobraževanja za hitrejši trajnostni razvoj  

Lidija Majcen, projektna pisarna  
KOC KROG
lidija.majcen@stajerskagz.si

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

KOC Krog vzpostavlja 
povezovanje gospodarstva 
in izobraževanja na 
vseh ravneh za hitrejše 
prilagajanje kompetenc 
zaposlenih spremembam 
globalizacije, digitalizacije 
in krožnega gospodarstva 
v smeri inovativnosti in 
razvojno–raziskovalne 
naravnanosti. 

KOC Krog povezuje podjetja, ki se 
ukvarjajo z ravnanjem z odpadki. 
Sestavlja ga 17 partnerjev:

Fundacija Prizma,
Snaga, d. o. o., Maribor,  
Snaga, d. o. o., Ljubljana,  
Simbio, d. o. o.,  
Zeos, d. o. o.,  
KSP Ljutomer, d. o. o.,  
Energetika Maribor, d. o. o., 
Komunala Slovenj Gradec, d. o. o., 
Kočevski les, d. o. o.,  
Komunala Kočevje, d. o. o., 
Komunala Slovenska Bistrica, d. o. o.,  
EKO-TCE, d. o. o.,  
Plastika Skaza, d. o. o.,  
IEI, d. o. o.,  
Boson, d. o. o.,  
Gorenje Surovina, d. o. o., in  
ŠGZ.
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KOMPETENČNI CENTER KROG

Nosilec projekta Administrativno finančni partner 

Partnerska podjetja

PARTNERSTVO KOC KROG ZDRUŽUJE 17 PARTNERJEV.

Komunala Kočevje
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POVEZUJEMO 
GOSPODARSTVO IN 
IZOBRAŽEVANJE.

RAZVIJAMO 
KOMPETENCE KADROV, 
KI JIH ZAHTEVAJO 
GLOBALIZACIJA, 
DIGITALIZACIJA IN 
SPREMEMBE NA PODROČJU 
KROŽNEGA GOSPODARSTVA.

SPODBUJAMO 
INOVATIVNOST IN 
RAZVOJNO-RAZISKOVALNO 
NARAVNANOST 
PARTNERSKIH PODJETIJ.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija 
iz Evropskega socialnega sklada – www.eu-skladi.si

www.koc-krog.si
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UPRAVLJALEC / UPRAVLJALKA Z  
DELOVNIMI STROJI, VOZNIK / VOZNICA
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STROKOVNI DELAVEC / STROKOVNA 
DELAVKA,  TEHNOLOG / TEHNOLOGINJA, 
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VODJA SEKTORJA, ENOT, SLUŽB IZVAJALEC / IZVAJALKA 
PODPORNIH PROCESOV

IZVAJALEC / IZVAJALKA 
VODSTVENIH PROCESOV
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V organizaciji članic Regionalnega 
sveta podjetnih žensk in podjetnic, 
ki deluje znotraj ter ob izdatni pod-
pori Štajerske gospodarske zbor-
nice, je oktobra potekala tradicio-
nalna, že 5. konferenca ženskega 
podjetništva, na kateri se je družilo 
in sodelovalo več kot 200 udeleženk 
in 64 razstavljalk. Letošnja konfe-
renca, ki je potekala v sodelovanju 
s SPIRIT Slovenija, je bila prvič tudi 
mednarodna, saj so se štajerskim 
podjetnicam pridružile tudi pod-
jetnice iz Avstrije, ki v okviru pro-
grama Interreg SI-AT sodelujejo v 
čezmejnem projektu RegioWin. 

Osnovna tema konference so bili 
vzponi in padci, ki so sicer sestavni 
del poslovnega uspeha, a o njih v 
poslovnem svetu ne govorimo prav 
veliko. Tokrat temu ni bilo tako, saj  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
so se podjetnice o njej, tudi skozi 
predstavitev lastnih izkušenj, na 
konferenci odkrito spregovorile in 
ob tem poudarile pomen podpore 
socialnega okolja, sodelovanja in 
povezovanja. 

Uvodna govornica konference je 
bila Viktorija Potočnik, ženska, ki 
s svojo življenjsko zgodbo doka-
zuje, da je mogoče z notranjo ener-
gijo premagati mnoge ovire. Politi-
čarka, poslanka, županja Ljubljane  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in danes direktorica Pionirskega 
doma, je spregovorila o ovirah, pa 
tudi o predsodkih in stereotipih, ki 
nas nenehno spremljajo in ovirajo. 
Poleg nje so svoje zgodbe in pro-
bleme, ki so jih skozi življenje spre-
mljali, predstavile še tri podjetnice 
iz Slovenije in tri iz Avstrije.

Na 5. konferenci ženskega podjetništva  
o vzponih in padcih na poslovni poti

Lidija Majcen, vodja sektorja 
skrbniškega sistema in marketinga, 
Štajerska gospodarska zbornica
lidija.majcen@stajerskagz.si

  

»Star slovenski pregovor, ki pravi, 
kar te ne ubije, te krepi, velja tudi 
za podjetništvo. Velja za podjetnice 
in podjetnike. Vzponi in padci so 
del poslovnega procesa in tudi iz 
napak, ki jih je v življenju – in tudi v 
njegovem poslovnem delu - veliko, se 
lahko marsikaj naučimo. Pa čeprav 
vsi vemo, da se je učiti na lastnih 
napakah najtežje oz. najdražje. 

Padci v podjetništvu niso prav 
nič posebnega. Še več. Beremo 
lahko, da banke in vlagatelji raje 
podprejo podjetnika oz. podjetnico 

z izkušnjami, tudi neuspelimi, saj 
vedo, da več kot jih je nekdo imel, 
večja je verjetnost, da se bo dobro 
znašel v kritičnih razmerah. Vsekakor 
prava podjetnica oz. pravi podjetnik 
iz poraza izide močnejša in bolj 
izkušena.

Padce in neuspehe se da premagati 
in – kar je še posebej pomembno 
– pri tem ni treba, da jih premaguje 
vsak-a sam-a. Zato se povezujemo 
in izmenjujejo mnenja in izkušnje. 
In zato smo ne samo poslovne 
partnerke, ampak tudi prijateljice.«

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aleksandra Podgornik,  
direktorica ŠGZ  (iz nagovora ob 
začetku konference)

Ves čas konference 
je potekal tudi sejem 
„sklenimo posel“, ki je 
omogočal medsebojno 
spoznavanje podjetnic 
in njihove dejavnosti, 
izmenjavo mnenj ter 
partnerskih povezovanj in 
mreženj.
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PODJETNOST JE TUDI  ŽENSKEGA SPOLA 

V okviru tokratne 5. konfe-
rence ženskega podjetništva o 
vzponih in padcih na poslovni 
poti so potekale različne aktiv-
nosti projekta regioWin, kate-
rega partner je tudi Štajerska 
gospodarska zbornica. Udele-
ženke iz Slovenije in Avstrije 
so po uvodu Viktorije Potoč-
nik poleg mag. Aleksandre 
Podgornik, predsednice ŠGZ, 
in mag. Vide Perko, predse-
dnice PERL, Regijskega sveta 
poslovnih žensk in podjetnic 
pri ŠGZ, uvodoma pozdravili 
še Claudia Krobath, direkto-
rica Innovation Region Styria 
GmbH, vodilni partner regi-
oWIN, mag. Daniela Stein, 
direktorica Business Fra-
uen Center, partner projekta  
regioWIN, mag. Elke Jant-
scher-Schwarz, WKO in Jer-
nej Tovšak, generalni direktor 
Direktorata za internaciona-
lizacijo, podjetništvo in teh-
nologijo Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo. 
Na konferenci je bil priso-
ten tudi Tadej Novak, skrbnik 
pogodbe regioWIN v Službi 
Vlade Republike Slovenije za 
razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko.

Mednarodna delavnica 
o vzponih in padcih na 
poslovni poti

Izvedena je bila mednaro-
dna delavnica v obliki indivi-
dualno vodenih pogovorov s 
posameznimi podjetnicami 
iz Avstrije in Slovenije, ki so 
na temo „Vzponi in padci so 
del uspeha“ odkrito spregovo-
rile o svojih življenjskih zgod-
bah.  Iz  Slovenije so z udele-
ženkami svoje izkušnje delile 
Alenka Iskra, direktorica soci-
alnega podjetja Kooperativa 
Dame, Katja Šilec, direktorica 
Avtohiše Petovia Avto  in mag. 
Romana Fišer, direktorica  
Marifarm, iz Avstrije pa mag. 

iur Martina M. Linzer, GS 
gain&sustain, Regina Rauch 
– Krainer, direktorica TLS 
Reisekultur, ter mag. Angela 
Picej-Müller, direktorica APM 
Hausverwaltungs Service.

„Kako predstavim svoje 
podjetje?“

Dobro obiskana je bila tudi 
mednarodna delavnica 
„Kako predstavim svoje pod-
jetje?“, ki jo je vodila stro-
kovnjakinja Sandra Petru-
šič. Podjetnice so se na njej 
poučile o orodjih za dobro 
sejemsko predstavitev in 
poslovno sodelovanje v smeri 
internacionalizacije. 

B2B kratki pogovori

Potekali so tudi B2B razgo-
vori med slovenskimi in avstrij-
skimi podjetnicami, ki sode-
lujejo v projektu regioWIN. 
Individualnih poslovnih pogo-
vorov se je udeležilo 34 udele-
ženk, od tega se je 1 slovenska 
podjetnica  udeležila B2B  sre-
čanja z 2 različnima podjetni-
cama iz Avstrije.

Sklepne ugotovitve ob 
zaključku konference

Ob zaključku konference pa 
so bile sprejete naslednje skle-
pne ugotovitve, pomembne za 
internacionalizacijo podjetnic 
v okviru projekta regioWIN:
1. Povezovanje, mreženje pod-

jetnic iz Slovenije in Avstrije 
predstavlja dodano vrednost 
čezmejnega sodelovanja,

2. Pridobivanje novih znanj, 
izkušenj, veščin in kompe-
tenc podjetnicam omogoča 
lažje vstope na tretje trge.

3. Vzponi in padci so del 
poslovnega uspeha – vsaka 
podjetnica je močnejša 
skozi sodelovanje in povezo-
vanje.

Projekt regioWIN se sofinancira z ESRR sredstvi v okviru programa Interreg V-A SI-AT.

regioWIN 
mednarodne delavnice in B2B srečanja 
slovenskih in avstrijskih podjetnic

 

dr. Dragica Marinič, vodja projektne 
pisarne, Štajerska gospodarska 
zbornica
dragica.marinic@stajerskagz.si
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ŠTAJERSKI GOSPODARSKI FORUM

November 2017: NAJBOLJŠA PODJETJA PODRAVJA LETA 2016

V Podravju je veliko dobrih gospodarskih družb, ki vzpostavljajo in razvijajo uspešne proizvodne programe, 
odličnih izvoznikov in delodajalcev. Te smo izpostavili, jih postavili za zgled in spodbudili.

Gostje oddaje: Saša Arsenovič, direktor podjetja Galerija Gosposka iz Maribora, Luka Lah, vodja razvoja v 
Tehnološkem centru Jakl iz Središča ob Dravi, Mustafa Osmanović, direktor podjetja MEGA-METAL iz Ruš, Edvard 

Slaček, direktor Impola iz Slovenske Bistrice, in Daniel Lačen, član uprave Taluma iz Kidričevega.

December 2017: NEPREMIČNINE – KAKO, ZAKAJ IN KDO BO ODLOČAL O NJIHOVI VREDNOSTI?

Pravkar sprejet Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin bo omogočil realno oceno vrednosti nepremičnin in 
hkrati postal realna osnova za davek na nepremičnine, ki ga lahko pričakujemo z novo vlado. Kakšne bodo posledice 

za individualne lastnike nepremičnin, kakšne za gospodarstvo in kakšne za prihodnjo smer in razvoj Slovenije?

Gostje oddaje: Milan Lukič, član upravnega odbora ŠGZ, Marko Novak, Skupina Optima d.o.o. in Andrej 
Kocuvan, cenilec nepremičnin. 

Oktober 2017:  ZA PREUSMERITEV V KROŽNO GOSPODARSTVO POTREBUJEMO 
KOMPETENTNE LJUDI

Na forumu so spregovorili tisti, ki so v del kroga z zbiranjem odpadnih surovin, njihovim ločevanjem in  pripravo 
za nadaljnjo predelavo že vključeni in imajo izkušnje – podjetja, povezana v Kompetenčni center Krog. Iskali 
smo odgovore na vprašanja, ali imamo dovolj kompetenc, kako jih pridobiti, kateri kadri so ključni in katere 

aktivnosti so nujne za to, da bo preusmeritev podjetja v krožno gospodarstvo lažja.

Gostje oddaje: Natalija Žunko, fundacija Prizma, ki je nosilka projekta KOC Krog, Martina Krajnc, Snaga Maribor, in 
dr. Alenka Sajovic, Simbio Celje.

September 2017: EHO AGROKORJA V SLOVENIJI

O Agrokorju, katerega zlom se zdi neizbežen, posledice pa daljnosežne tudi za slovensko gospodarstvo, 
predvsem za prehransko industrijo in trgovino. Da Agrokor ne bo preživel nakupa Mercatorja, so ob prodaji 
napovedovali nekateri ekonomisti. Ali bo Mercator preživel zlom Agrokorja in ali ga bodo preživeli njegovi 

dobavitelji? 

Gostje oddaje: Dr. Aleš Kuhar, agrarni ekonomist, Biotehnična fakulteta, Ljubljana, Branko Majerič, kmetovalec s 
Ptujskega polja, Kmetija Majerič.

Štajerski gospodarski forum je oddaja, ki odpira dileme štajerskega gospodarskega prostora, odkrito govori o 
njegovih potencialih, tudi tistih, ki jih iz različnih vzrokov ne znamo, ne zmoremo ali ne upamo izkoristiti.

V letu 2017 smo na Štajerskih gospodarskih forumih obdelali naslednje teme: 

S forumi odpiramo aktualne teme 
štajerskega gospodarstva

Marko Nemšak, vodja marketinga in prodaje, Štajerska gospodarska zbornica
marko.nemsak@stajerskagz.si
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Junij 2017: 10 LET ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE

Zakon o gospodarskih zbornicah, sprejet leta 2007, je namesto obveznega uvedel prostovoljno članstvo. 
Namesto ene osrednje in 12 območnih gospodarskih zbornic je bilo ustanovljenih šest samostojnih regionalnih 

zbornic, med njimi tudi Štajerska gospodarska zbornica.  

Gostje oddaje: dr. Šime Ivanjko, prvi predsednik skupščine ŠGZ, dr. Roman Glaser, prvi predsednik UO ŠGZ, in mag. 
Jože Protner, vodja Območne gospodarske zbornice Maribor od leta 2003 do ustanovitve ŠGZ.

Maj 2017: KROŽNO GOSPODARSTVO

To je tip gospodarstva, v katerem si podjetja prizadevajo, da v proizvodnji in predelavi uporabijo vse tisto, kar 
gospodinjstva in industrija pri vsakdanji rabi odvržejo. Naše okolje je eno samo, naravni viri pa so omejeni. 

Gostje oddaje: Nataša Iršič Bedenik, direktorica oskrbne verige v družbi Paloma s Sladkega vrha, Tadej Slapnik, 
državnim sekretar v Kabinetu predsednika Vlade RS, in mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske 

gospodarske zbornice.

April 2017: VAJENEC BI BIL? DUALNI SISTEM POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA

O nujnosti uvedbe dualnega poklicnega izobraževanja ni veliko nasprotujočih mnenj, bolj gre za vprašanje, 
kako ga uvesti. Kakšno pot je izbrala Slovenija, koliko pozornosti, energije in sredstev bo temu namenila, kaj se 

pričakuje od podjetij, kaj od države in kaj si obeta štajersko gospodarstvo? 

Gostje oddaje: Vasja Ilešič, direktor hotela Betnava, Darko Kukovec, direktor Tehniškega šolskega centra Maribor, in 
Pavel Ledinek, direktor Lestra Ledinek.

Marec 2017 : KAJ POMENI PREDLAGANA ZDRAVSTVENA REFORMA ZA GOSPODARSTVO?

O predlogu nove zdravstvene reforme in o tem, kaj prinaša gospodarstvu.

Gostje oddaje: dr. Dušan Keber, zdravnik, nekdanji minister, svetovalec ministrice za zdravstvo, dr. Maks Tajnikar, 
ekonomist, nekdanji minister in redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, in mag. Jožica Planinšec 

Deržek, direktorica Računovodskega servisa Obzorje, specialistka za področje davkov in prispevkov.

Februar 2017: STA ŠOLSTVO IN GOSPODARSTVO PRIPRAVLJENA NA IZZIVE INDUSTRIJE 4.0?

O tem, kako se šolstvo in gospodarstvo prilagajata konceptu, ki so ga v Nemčiji poimenovali Industrija 4.0, v ZDA 
Vodstvena koalicija za pametno proizvodnjo, v Sloveniji pa Strategija pametne specializacije. Povsod pa naj bi to 

postala nekakšna nova religija gospodarstva, podprtega z digitalno pametjo.

Gostje oddaje: dr. Slavko Gaber s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, mag. Avgust Šibila, vodja strateškega 
razvoja v Talumu iz Kidričevega, in Elido Bandelj, direktor Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.

Januar 2017: TUJE NEPOSREDNE GOSPODARSKE NALOŽBE V SLOVENIJI

Aktualna tema, ki jo je vzpodbudila napoved, da bo kanadsko-avstrijski koncern Magna-Steyer v občini Hoče-
Slivnica postavil novo lakirnico in zaposlil 400 delavcev.

Gostje oddaje: Aleš Cantarutti, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Gorazd Bende, 
direktor Poslovne cone Tezno in podpredsednik ŠGZ, dr. Alojz Križman, metalurg, profesor strojništva, nekdanji rektor 

Univerze v Mariboru in nekdanji župan Maribora, ter Marko Soršak, župan občine Hoče - Slivnica.

S forumi odpiramo aktualne teme 
štajerskega gospodarstva

Oddaje Štajerski gospodarski forum si oglejte v celoti na www.stajerskagz.si.
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Odločitev za življenjski poklic 
ni enostavna. Karierni sejem – 
sejem poklicev in izobraževanja je 
zato nova svetla točka za mlade iz 
Maribora in Podravja pri odloči-
tvah za poklicno in karierno pot 
glede na potrebe delodajalcev. 
Sejem, ki je potekal 10. novem-
bra v dvorani Tabor,  je pripravila 
Štajerska gospodarska zbornica 
v sodelovanju z Mestno občino 
Maribor, Območno obrtno-pod-
jetniško zbornico Maribor, Uni-
verzo v Mariboru in Zavodom RS 
za zaposlovanje Območno službo 
Maribor ter ravnatelji osnovnih in 
srednjih šol v Mariboru.

Vse informacije in neposredni stiki 
na enem mestu

Sejem je bil v prvi vrsti namenjen 
informiranju mladih iz 8. in 9. 
razredov osnovnih šol v Mariboru 
in drugih krajev v Podravju. Skozi 
predstavitve šol in srečanja s pred-
stavniki gospodarstva, ki so se na 
povabilo Štajerske gospodarske 
zbornice ob posameznih srednjih 
šolah predstavili kot bodoči delo-
dajalci ter zaposlovalci, je mladim 
ponudil odlično priložnost nepo-
srednega spoznavanja programov 
izobraževanja srednjih šol in hkrati 
srečanja z delodajalci, ki nudijo 
zaposlitve in tudi štipendije.

Tehniški poklici še posebej 
pomembni za podravsko regijo

Sejem je tudi eden od načinov, s 

katerim želi Štajerska gospodar-
ska zbornica skupaj z gospodar-
stvom prispevati k večji moti-
vaciji mladih in jih navdušiti za 
posamezne tehniške poklice, 
ki so za gospodarstvo izredno 
pomembni in tudi omogočajo 
lažji prehod na trg delovne sile. 
Prav predstavitvi tehniških pokli-
cev, ki jih gospodarstvo v podra-
vski regiji nujno potrebuje,  je 
bila zato namenjena še posebna 
pozornost. Tako so mladi na 
sejmu spoznali različne poklice 
in se morda znebili predsodkov 
do nekaterih od njih, hkrati pa 
so se seznanili tudi s potencial-
nimi delodajalci in možnostmi 
prvih zaposlitev ali opravljanja 
praks. Prepričani smo, da bo nji-
hova odločitev za nadaljevanje 
šolanja po obisku sejma precej 
lažja. 

KARIERNI SEJEM

Sejem poklicev – za lažjo odločitev 
mladih o nadaljnji poklicni poti

Štajerska gospodarska zbornica
 info@stajerskagz.si

KARIERNI SEJEM JE LETOS OBISKALO VEČ KOT 3.000 OBISKOVALCEV. 
PREDSTAVILO SE JE 17 SREDNJIH ŠOL IZ MARIBORA, RUŠ IN SLOVENSKE 
BISTRICE, KI SO SE JIM PRIDRUŽILI TUDI PREDSTAVNIKI PODJETIJ. 
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KAKO? – Iz prakse za boljšo prakso  
 
 
 
 

Štajerska gospodarska zbornica je v 
sodelovanju s podjetjem Kadring, 
d. o. o., in Društvom za kadrovsko 
dejavnost Ptuj letos že četrtič orga-
nizirala dvodnevno kadrovsko kon-
ferenco KAKO? – Iz prakse za boljšo 
prakso. Konferenca, ki se je je udele-
žilo več kot 70  udeležencev, prete-
žno strokovnjakinj in strokovnjakov 
kadrovske stroke, je potekala v Kon-
gresnem centru Term Zreče. 

V dveh dneh se je zvrstilo 15 preda-
vateljic in predavateljev z aktualno 
problematiko s področij delovnega 
prava in promocije zdravja na delov-
nem mestu. Glede na to, da je kon-
ferenca praktično naravnana, je bil 
osrednji del konference namenjen 
praktičnemu reševanju primerov 
s področja reševanja delovnoprav-
nih primerov in študijem primerov 
sodne prakse. 

Udeleženci so tudi tokrat konfe-
renco ocenili kot odlično izvedeno 
in koristno za njihovo vsakdanje 
delo. Konferenca zagotovo predsta-
vlja odlično priložnost za vzpodbu-
janje medsebojnega povezovanja in 
sodelovanja strokovnjakov s področja 
kadrovske stroke.

4. KADROVSKA KONFERENCA

Lidija Majcen, vodja sektorja 
skrbniškega sistema in marketinga, 
Štajerska gospodarska zbornica
lidija.majcen@stajerskagz.si
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SEE MEET SLOVENIJA 2017

Hiter in učinkovit način 
vzpostavljanja poslovnih stikov

Vesna Herženjak, višja strokovna sodelavka, 
mednarodno poslovanje, projekti, Štajerska 
gospodarska zbornica
vesna.herzenjak@stajerskagz.si

Po uspešni izvedbi prvega dogodka 
SEE MEET leta 2014 v Radencih je 
letos v Hotelu Habakuk  24. in 25. 
oktobra potekal drugi dogodek 
SEE MEET, s katerim želimo pod-
jetjem ponuditi možnost vzpostavi-
tve novih mednarodnih poslovnih 

kontaktov. Dogodek sta podprla 
Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo ter SPIRIT, pri orga-
nizaciji pa so sodelovale tudi regi-
onalne razvojne agencije ter zbor-
nice. 

SEE MEET je mednarodni B2B 
forum, ki ponuja edinstveno plat-
formo za podjetja iz različnih sek-
torjev. Na vnaprej dogovorjenih 
srečanjih, ki temeljijo na oprede-

ljenih vzajemnih interesih, podje-
tja hitro in učinkovito  vzpostavljajo 
poslovne stike. V dveh dneh imajo 
lahko podjetja tudi do 15 posame-
znih B2B srečanj,  na katerih bodisi 
vzpostavijo prve stike ali pa organi-
zirajo prihodnji skupni projekt. 

Na letošnjem SEE MEET sreča-
nju je sodelovalo 112 podjetij iz 11 
držav, skupno pa je bilo opravlje-
nih kar 1.452 sestankov. 

SE
E 

M
EE

T 
20

17
:

REGISTRIRANIH  
PODJETIJ

DRŽAV UDELEŽENCEV 
S SESTANKI

POVPREČNO IZVEDENIH 
SESTANKOV NA OSEBO

IZVEDENIH 
SESTANKOV

11 122 12 1.452 112 
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IZOBRAŽEVALNI POSVET

IZVEDENIH 
SESTANKOV

Posvet hotelirjev in gostincev z 
inšpektorji za boljše delovanje 
enih in drugih

Hotelirji in gostinci v naši regiji in celo-
tni Sloveniji se srečujejo s težavami. 
Kako slediti spremembam v nadzoru 
in zakonodaji na področju hotelirstva 
in gostinstva? Na to vprašanje smo sep-
tembra iskali odgovore na  operativ-
nem posvetu, ki je potekal na pobudo 
Vasje Ilešiča, predsednika Regijskega 
sveta malih hotelirjev na Štajerski 
gospodarski zbornici. 

Z odprtim dialogom do boljšega 
sodelovanja

Cilj posveta, na katerem so sodelovali 
predstavniki različnih državnih inšpek-
cijskih institucij, je bil s predstavitvami 
novosti in odprtim dialogom ugoto-
viti, kje podjetnike »žuli« in kako lahko 
poskrbijo, da bo nadzor s strani držav-
nih organov potekal nemoteno in 
usklajeno, da ne bo nevšečnosti, ki bi 
lahko negativno vplivale na poslovanje 
podjetij. 

V prihodnje podrobneje s posame-
znimi inšpektorati

Udeleženci so imeli na posvetu številna 
vprašanja, saj je kompleksnost tematike 
presegla obseg dnevnega predavanja. 
Tudi zato in zaradi zelo pozitivnih odzi-
vov smo na Štajerski gospodarski zbor-
nici posvet zasnovali kot prvo v nizu 
prireditev, na katerih se bomo v pri-
hodnosti podrobno posvetili posame-
znemu inšpektoratu. Interes je na obeh 
straneh, saj si tudi inšpektorji želijo čim 
boljšega sodelovanja ter intenzivnej-
šega dialoga s hotelirji in gostinci. 

Aleš Kegl, strokovni sodelavec, 
Štajerska gospodarska zbornica  
ales.kegl@stajerskagz.si

Inšpektorji z različnih področij  so v enournih 
predstavitvah predstavili uredbe in v odpr-
tem dialogu predelali spremembe in na posa-
mičnih primerih tudi probleme posamezni-
kov. Posebej so bile izpostavljene davčne bla-
gajne, novosti Zakona o davčnem postopku  
–  ZdavP-2, zdravstveni nadzor v hotelih ter 
problematike tržnega inšpektorata in gostin-
stva. Zanimive so bile tudi osnovne informa-
cije glede posameznih področji inšpektora-
tov, ki jih lahko v obliki prezentacij najdete 
tudi v arhivu prireditev na spletni strani Šta-
jerske gospodarske zbornice www.stajer-
skagz.si.

Posveta se je s področja financ udeležil inšpektor 
iz Davčnega inšpektorata Maribor, s področja 
kadrov oz. delovnega časa inšpektor Inšpekcije 
nadzora delovnih razmerij, s področja trga 
inšpektor Tržnega inšpektorata RS, s področja 
sanitarij in zdravja inšpektor iz Zdravstvenega 
inšpektorata RS, področje varne hrane pa je 
zastopal inšpektor Direktorata za varno hrano, 
veterinarstvo in varnost rastlin.
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ZAČETKI ELEKTRIFIKACIJE  
V SLOVENIJI PRAV V  
MARIBORU

Elektrifikacija Slovenije se je leta 1883 pričela 
prav v Mariboru, ko je po zaslugi podjetnika Scher-
bauma v Mariboru komaj štiri leta po izumu prve 
Edisonove žarnice na ogleno nitko zasvetila prva 
električna luč na Slovenskem. Leta 1917 je že 
delovalo Mestno električno podjetje Maribor, ki je 
v prvih letih obstoja opravljalo pomembne naloge. 
Nadaljevalo je z izgradnjo električnega omrežja, 
zagotavljalo nemoteno in zadostno dobavo kako-
vostne električne energije ter skrbelo za postopke 
plačevanja in finančnega poslovanja.

100-letnica delovanja 
Elektro Maribor 
Celo stoletje je letos minilo od 
začetka delovanja predhodnice 
družbe Elektro Maribor, Mestnega 
električnega podjetja Maribor. 
Visoki jubilej so v Elektru Maribor 
novembra obeležili tudi s slavno-
stnim odprtjem Akademije distri-
bucije Elektro Maribor. 

Akademija tudi priložnost za 
povezovanje

Namen Akademije, ki zajema zuna-
nji vadbeni poligon za nadzemne 
in podzemne vode in naprave, pre-
davalnico in spominsko sobo, kjer 
so zbrani eksponati in zapisi iz pre-
teklih obdobij delovanja družbe, je 
ohranjati in razvijati znanje, ki je 
nastajalo z leti delovanja in obstoja 
družbe Elektro Maribor. Hkrati v 
Elektru Maribor delovanje Akade-
mije vidijo tudi kot priložnost za 
povezovanje v okolju in družbi z 
različnimi aktivnostmi informativ-
nega, izobraževalnega in predstavi-
tvenega značaja, skozi katere lahko 
izkazujejo skrb za okolje in trajno-
stni razvoj kot sodobno energetsko 
podjetje.

Elektro Maribor danes pomembno 
podjetje v slovenskem prostoru

Družba Elektro Maribor ima sicer 
danes več kot 216 tisoč uporabni-
kov v 74 lokalnih skupnostih SV 
Slovenije. Skupina Elektro Mari-
bor, ki jo poleg obvladujoče družbe 
Elektro Maribor sestavljata še odvi-
sni družbi Energija plus in OVEN 
Elektro Maribor, je v Sloveniji 50. 
po ustvarjenih prihodkih, 31. po 
številu zaposlenih in 24. po ustvar-
jenem dobičku.

DOSEŽKI NAŠIH ČLANOV

Otvoritev akademije
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Neonart so specialisti za svetlobne reklame z reliefnimi črkami in svetlobne panoje velikih dimenzij, 
izdelujejo pa tudi informacijske in usmerjevalne table, promocijska stojala, drogove za zastave, CNC 
izreze in gravure, vrtljive svetlobne napise, ročno oblikovane svetlobne napise iz barvanih steklenih 
cevi, reklamne table, montirane na fasade ali strehe stavb. S svetlobnimi reklamnimi napisi so v 
zadnjih letih opremili poslopja številnih znanih podjetij in največjih trgovskih centrov v Sloveniji. 

Helena Krevh Zorec, Stanko Zorec in njuna hči Špela, ki naj bi nadaljevala družinski posel 

DOSEŽKI NAŠIH ČLANOV

NEONART – družinsko podjetje 
s pogledom, usmerjenim na tuje trge
Podjetje Neonart iz Maribora, ki se 
ukvarja s proizvodnjo in montažno sve-
tlobnih in reklamnih napisov, vse bolj 
prodira na evropski trg. S podružnico, 
ki so jo v sosednji Avstriji odprli konec 
leta, želijo postati eden pomembnejših 
ponudnikov kakovostnih reklamnih 
napisov na tem območju. V prodor na 
tuje trge, poleg Avstrije so trenutno že 
prisotni tudi na trgih nekdanje Jugo-
slavije, pa so tudi sicer umerjeni cilji, ki 
jim bodo sledili v prihodnjih letih. 

Danes je Neonart, ki ga vodita Helena 
Krevh Zorec in Stanko Zorec, najbo-
lje opremljeno podjetje za proizvodnjo 
reklamnih napisov v Sloveniji, ki zago-
tavlja kompletno reklamno ponudbo 
na enem mestu. V podjetju ves čas sle-
dijo trendom na trgu, v proizodnji pa 
nenehno uvajajo nove tehnologije ter 
sledijo digitalizaciji in avtomatizaciji. 
Če so včasih sodelovali s številnimi koo-
peranti, danes kar 99 odstotkov rekla-
mnih napisov izdelajo sami. Ker niso 
odvisni od kooperantov in so organi-
zacijsko majhni, so zelo fleksibilni, kar 
jim skupaj z dolgoletnimi izkušnjami 
v reklamni industriji prinaša poslovno 
uspešnost.
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Potrebujete prostor za sestanek, 
seminar, konferenco ali kakšen  

drugi poslovni dogodek? 
Na Štajerski gospodarski zbornici imamo na  
razpolago ustrezno opremljene prostore, ki  

vam jih ponujamo v najem.

Štajerska gospodarska zbornica
http://www.stajerskagz.si/
telefon: 02/2208 700 
e-mail: info@stajerskagz.si  

Za člane ŠGZ velja  

dodaten popust!

Sejna soba

Predavalnica Računalniška učilnica Dvorana

Konferenčna soba

Več informacij na: http://www.stajerskagz.si/

NAŠE REŠITVE ZA VAŠE IZZIVE:

Management poslovnih procesov in
računovodstvo

E Q U I L I B R I O

www.equilibrio.si
E-mail: info@equilibrio.si
GSM: (+386) 31 399 528

Brez kadra za optimiranje poslovanja?
MANAGEMENT PROCESOV

Potrebujete boljši zaključni račun?
RAČUNOVODSTVO

Želite fleksibilno poslovanje z manj stroški?
SISTEMSKA ANALIZA PRENOVE PROCESA

Iščete nepovratna sredstva in svež kapital?
INVESTICIJE IN RAZPISI

Želite pravnika pri roki in davčne rešitve?
POSLOVNO PRAVO

 Vodenje, planiranje, optimizacija
 Poslovni reinženiring
 Reševanje poslovnih izzivov
 Kontroling
 Upravljanje podjetij

 Spletni program e-računi 24/7
 Nadzor nad stroški in dobičkom
 Računovodstvo za managerje

 Celostna obravnava, CBA
 Analiza povzročiteljev stroškov
 Analiza procesov
 Višanje dodane vrednosti

 Priprava poslovnih načrtov
 Priprava projektne dokumentacije
 Nepovratna sredstva in krediti
 Vodenje projektov in poročil

 Pravno in davčno svetovanje
 Izdelava notranjih aktov podjetja

PRIPOROČAMO

Priročnik »Delo podjetij  
iz EU v Avstriji«

Vesna Herženjak, višja strokovna sodelavka, 
mednarodno poslovanje, projekti, Štajerska 
gospodarska zbornica
vesna.herzenjak@stajerskagz.si

Avstrija je zaradi bližine meje 
za podravska podjetja še vedno 
zelo zanimiv trg. Ker so za opra-
vljanje storitev predpisani dolo-
čeni postopki in zahteve, podjetja 
pa se v poplavi informacij težko 
znajdejo sama, smo na Štajerski 
gospodarski zbornici v sodelova-
nju z odvetniško pisarno Scher-
baum Seebacher za člane zbor-
nice izdali priročnik. 

V priročniku boste med drugim 
našli natančen opis splošnih pogo-
jev opravljanja storitev v Avstriji, 
navodila za napotovanje oz. poso-
janje delovne sile, navodila za pri-
glasitev ter tudi vzorce obrazcev, ki 

jih potrebujete ob prijavi. Priroč-
nik poleg tega ponuja tudi veliko 
nasvetov iz prakse in poudarkov, na 
kaj morajo biti podjetja še posebej 
pozorna.

Upamo, da vam bomo s tem pri-
ročnikom olajšali zbiranje informa-
cij in vas spodbudili k vstopanju na 
ta zanimiv, a zahteven trg. Seveda 
pa zaradi kompleksnosti področja 
priročnik ne more podati odgo-
vorov na vsa vprašanja in ne more 
nadomestiti osebnega svetovanja, 
zato smo članom Štajerske gospo-
darske zbornice na voljo v primeru 
dodatnih vprašanj in morebitnih 
zakonskih sprememb.

Za vse člane ŠGZ je cena 9,00€EUR, 
za nečlane 35,00 EUR. Priroč-
nik lahko naročite na naši spletni 
strani www.stajerskagz.si in vam ga 
pošljemo brezplačno.

Pred začetkom delovanja v 
Avstriji se morajo podjetja 
dobro seznaniti s predpisi, 
ki se nanašajo na določeno 
dejavnost. V primeru 
neupoštevanja teh predpisov 
jih namreč lahko doletijo 
izredno visoke kazni. 

V priročniku avtorja 
mag. Sascha Verovnik in 
mag. Marco Riegler na 
preprost in praktičen način 
prikazujeta, kako kot podjetje 
iz EU poslovati v Avstriji.



Potrebujete prostor za sestanek, 
seminar, konferenco ali kakšen  

drugi poslovni dogodek? 
Na Štajerski gospodarski zbornici imamo na  
razpolago ustrezno opremljene prostore, ki  

vam jih ponujamo v najem.

Štajerska gospodarska zbornica
http://www.stajerskagz.si/
telefon: 02/2208 700 
e-mail: info@stajerskagz.si  

Za člane ŠGZ velja  

dodaten popust!

Sejna soba

Predavalnica Računalniška učilnica Dvorana

Konferenčna soba

Več informacij na: http://www.stajerskagz.si/ Prostor Cena najema 
(EUR/h)

Cena najema  
(EUR/h) za člane ŠGZ

SEJNA SOBA, 
1. nadstropje, 20 sedežev z mizo

 
20,00

 
15,00

UČILNICA, 
14 sedežev z mizami –  stacionarna postavitev,  možnost priklopa računalnikov

 
20,00

 
15,00

PREDAVALNICA, 
14 sedežev skupaj z mizami; 20 sedežev

 
20,00

 
15,00

KONFERENČNA DVORANA, 
30 sedežev skupaj z mizami,  40 sedežev

 
30,00

 
20,00

DVORANA, 
konferenčna dvorana + predavalnica, max. 80 sedežev

 
40,00

 
30,00

Vse cene so v EUR, 22-% DDV ni vključen. Najem ob sobotah +25 % cene najema.Za daljše koriščenje poslovnih  prostorov se lahko dogovorijo tudi ugodnejši pogoji najema .

Za člane ŠGZ velja  

dodaten popust!




