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1 Gospodarsko  okolje v letu 2018 
1.1 Slovenija 

V letu 2018 se pričakuje nadaljevanje  pozitivnih  gospodarskih gibanj. Pričakovana 
gospodarska  rast v Sloveniji  v letu 2018 ostaja visoka  in uravnotežena. Pričakuje se  
zmerna  inflacija, ki se je v zadnjih mesecih l letu 2017 stabilizirala pri 1,5%. Pričakuje se 
nadaljevanje  rasti zaposlovanja ob zmanjševanju brezposelnosti.  Tudi napovedi 
svetovanega gospodarstva in rast evrskega  območja  v letu 2018 so pozitivne.  

1.2 Bruto domači proizvod in cene 
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1.3 Glavni cilji ŠGZ v 2018: 

-       vplivati na poslovne okolje v regiji, 

-       povečati aktivnosti internacionalizacije,    

-       povečati aktivnosti   za utrjevanje prepoznavnosti  zbornice v regiji in se okrepiti kot povezovalec 
 deležnikov v gospodarstvu  in pri podpornih institucijah v regiji, oblikovati razvojno strategijo v regiji, 

-      na osnovi skrbniškega sistema  povečati  osebno komunikacijo s  člani in se tako še bolj prilagoditi 
potrebam regijskega gospodarstva,  

-      povečati aktivnosti ponujanja koristi  potencialnim članom in iskati sinergije z ostalimi regijskimi 
zbornicami, 

-  povečali aktivnosti  v smeri promocije  poklicev,  

-      uspešno izvajati nacionalne in mednarodne projektne aktivnosti, vezane na članstvo ŠGZ in članstvo 
strateškega razvojno inovacijskega partnerstva s področja krožnega gospodarstva,  

-     uspešno izvajati upravljanje in koordinacijo strateškega razvojno inovacijskega partnerstva  - mreže 
za prehod v krožno gospodarstvo ( SRIP -  Krožno gospodarstvo) . 

Aktivnosti zbornice bomo uresničevali  z  9 zaposlenimi: 
 

-         Liljana Pešut, 
-         Vesna Herženjak, 
-         Lidija Majcen, 
-         Mojca Tominšek, 
-         Marko Nemšak, 
-         Aleš Kegl, 
-         Karin Črepinko, 
-         Dr. Dragica Marinič, 
-         Mag. Aleksandra  Podgornik. 

 

2 KADROVSKA VRZEL NA  TRGU DELA: 

Skupaj  z GZS  bomo  pripravili  celovit  pregled  trga dela  z vidika potreb  gospodarstva . Aktivno 

sodelovali    pri uvajanju  vajeništva v regiji in  sprememb v  šolskem sistemu , predvsem na področju  

deficitarnih poklicev. Nadgradili bomo karierni sejem  - promocija poklicev. 

 

3 ZASTOPANJE INTERESOV ČLANOV 
3.1 Lobiranje 

Tudi v letu 2018 bomo nadaljevali  z rednimi, mesečni sestanki  z regijskimi poslanci v DZ iz območja 
naše regije.  Iskali poti lobiranja v sodelovanju z GZS preko centra za lobiranje. Z neposrednim 
lobiranjem v parlamentu, pri poslanskih skupinah, vladi resornih ministrstvih  in drugimi lokalnimi 
institucijami bomo spremljali, predlagali in dopolnjevali  lokalne in vladne strategije s ciljem  povečati 
konkurenčnost  podjetij in prispevati k razvoju regije.  Sprotno bomo obveščali o  vseh aktualnih 
dogodkih,  sprememb zakonodaje in predpisov preko naših kanalih obveščanja. 
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3.2 Zastopanje interesov v okviru regijskih svetov ŠGZ 

Regijski sveti so oblika aktivnega vključevanja strokovnjakov in strokovnjakinj iz članskih podjetij, s 
ciljem zastopanja in uveljavljanja skupnih interesov regijskega gospodarstva ter oblikovanja skupnih 
stališč pri sprejemanju in spreminjanju zakonodaje ter zaradi interesov skupnega delovanja. 

V letu 2018 bomo nadaljevali z aktivnostmi v naslednjih regijskih svetih:  
 

 Regijski svet za razvoj človeških virov in zaposlovanje 
Vzpodbujali bomo redna srečanja, mreženje in iskanje potrebnih informacij za nemoteno delovanje, 
seznanitev z aktualnimi spremembami na kadrovskem področju, v mesecu novembru  načrtujemo 5. - 
dvodnevno kadrovsko konferenco KAKO - Iz prakse za boljšo prakso.   

 
 Regijski svet za davčno in finančno področje 

Vzpodbujali bomo redna srečanja, mreženje in iskanje potrebnih informacij za nemoteno delovanje. 

 
 Regijski svet za internacionalizacijo 

Vzpodbujali bomo redna srečanja, mreženje in iskanje novih priložnosti in kontaktov, povabili bomo 
zanimive goste, vabljenje novih članov. 
 

 Regijski svet poslovnih žensk in podjetnic ( Perle)  
Regijski svet združuje več ko 50 aktivnih članic, podjetnic, menedžerk in strokovnjakinj; načrtovana so 
redna srečanja tudi v letu  2018, mreženje in iskanje potrebnih informacij za nemoteno delovanje, v 
mesecu oktobru načrtujemo že 6.  konferenco ženskega podjetništva s predstavitvenim sejmom, z 
mednarodno udeležbo. 
 

 Regijski svet izvajalcev čezmejnih storitev 
Vzpodbujali bomo redna srečanja, mreženje in iskanje potrebnih informacij za nemoteno delovanje, 
seznanitev z aktualnimi spremembami na področju opravljanja storitev izven Slovenije, podajanje 
konkretnih predlogov sprememb, obrazcev A1 za obravnavanje delavcev kot mednarodnih delavcev, 
predstavitev strokovne expertize na konferenci “Pravni status mobilnih ( multinacionalnih)  delavcev 
v EU. 
 

 Regijski svet malih hotelirjev 
Pomagali bomo  članom sveta z organizacijo nadaljnjih specifičnih srečanj, po uvodnem srečanju z 
inšpektorji državnih inštitucij ( tržna inšpekcija, delovna inšpekcija, sanitarna inšpekcija, zdravstvena 
inšpekcija)  za optimizacijo procesov in predhodno identifikacijo in odpravo možnih kršitev in napak, ki 
bi lahko nastopile in posameznim hotelom otežila poslovanje. S tem se bo dosegla tudi večja vestnost 
hotelirjev in skozi prireditve bomo nagovarjali tudi nečlane iz hotelske in gostinske branže k včlanitvi 
v ŠGZ. 
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4 ISKANJE POSLOVNIH PARTNERJEV IN POSLOVNIH PRILOŽNOSTI 
4.1 Podpora pri vstopu in poslovanju na tujih trgih v obliki organiziranja »info dni« 

Organizirali  bomo informativne  oz. svetovalne dneve, kjer poslovneži, veleposlaniki ali ekonomski 
svetovalci  svetujejo podjetjem.  V naši mreži imamo že  stalne  svetovalce in to mrežo želimo razširiti. 
Glede na odzive izdanega priročnika Delo podjetij iz EU v Avstriji, bomo preučili možnosti izdaje 
podobnega priročnika še za kak drug trg in vzporedno organizirali strokovne seminarje na temo 
veljavna  zakonodaja  na bližnjih tujih trgih. 
 

4.2 Sodelovanje  z zbornicami  in institucijami v tujini 

V letu 2018 bomo utrjevali že sklenjena partnerstva z drugimi regijami izven meja in razširili stike z 
novimi. Vzpostavili bomo  sodelovanje s tujimi nacionalnimi in regionalnimi zbornicami, poslovnimi 
klubi, ambasadami in pristojnimi  institucijami EU in Jugovzhodne Evrope. V okviru projekta SPOT 
bomo širili mrežo sodelovanja s tujimi sorodnimi institucijami in omogočili podjetjem oglede dobrih 
praks.  

4.3 Gospodarske delegacije 

Organizirali bomo poslovna srečanja s tujimi gospodarskimi delegacijami v Sloveniji in tujini in ponujali 
individualne razgovore, ter poslovne priložnosti. 
 
V letu 2018 načrtujemo: 

-        izhodno delegacijo v Srbijo ali Banja Luko, 
-       srečanje  gospodarstvenikov  iz Avstrije in Slovenije 
-      srečanje gospodarstvenikov v sodelovanju s hrvaškimi zbornicami - Krapina ali Rijeka 

 
Nudili  bomo podjetjem  podporo pri  skupnem nastopu na  sejmih in jim na sejmih organizirali srečanja 
z potencialnimi partnerji. 
 
Organizirali  obiske  dobrih  praks v tujini.  
 

4.4 Organizacija posvetov in seminarjev kot pomoč pri vstopu in delovanju na tujem trgu 

 
Pri vsebini takšnih dogodkov bomo izkoriščali že obstoječa partnerstva in iskali nova. Vsebino bomo 
prilagodili potrebam in željam naših članov.  
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5 SVETOVANJE, INFORMIRANJE IN OSTALE STORITVE ZA PODJETJA 
5.1 Infopika 
Članom ŠGZ bomo  tudi v letu 2018 ponudili brezplačno strokovno svetovanje s pomočjo zunanjih 
strokovnjakov in strokovnjakinj na področju davkov in financ, delovnopravne zakonodaje, 
izpolnjevanja razpisne dokumentacije pri EU projektih, varstvo pri delu, inovacije, znanje in 
intelektualni kapital. Področja svetovanja bomo še razširili na druga področja ( npr. zavarovanje, 
 okolje)  z ciljem, da celostno svetujemo  članom ŠGZ. Prav tako bomo prenovili način svetovanja, z 
namenom zagotavljanja sledljivosti svetovanj. 

5.2 Najem prostorov in soorganizacija dogodkov 

Članom ŠGZ omogočamo najem prostorov za lastne potrebe po ugodnejših pogojih. S člani bomo 
nadaljevali z soorganizacijo dogodkov, kateri bodo specifično koristni drugim članom. Pri soorganizaciji 
bomo zasledovali cilj ponujati zanimive vsebine, katere ne bodo nagovorile samo članov ampak tudi 
nečlane.  
 
Po decembrskem večjem najemu s strani jezikovne šole EURO-lingua se nam obetata tudi dva možna 
mesečna najema konferenčne dvorane v mesecu februarju in marcu katera bi znatno povečala prilive 
s strani najemov.  

5.3 Spletna stran Štajerske gospodarske zbornice   www.stajerskagz.si 
 

Prenovljena spletna stran je naj-pomembnejše komunikacijsko orodje ŠGZ . Ob aktivnem, 
pravočasnem in vsakdanjem dopolnjevanju in izpolnjevanju vsebin ponujamo  kvalitetne in celovite 
 informacije ŠGZ, gospodarske informacije kakor tudi informacije naših članov in partnerjev. Spletna 
stran omogoča e-prijave na dogodke ter avtomatske povratne informacije ( potrdila o prijavah, 
podatke o plačilu, opomnike dogodkov glede ključnih informacij ipd.) . V letu 2018 bomo lansirali 
spletno prodajo izdelkov ( priročniki, publikacije in ostalo)  ter ponudili storitev tudi članom ŠGZ. V 
sklopu projekta Katalog Štajerskih podjetij bomo povečali mreženje in optimizacijo spletne strani z 
predstavitvijo članov - online katalog. Zaradi povečanega obiska spletne strani bomo omogočili 
spletno oglaševanje po ceniku tudi nečlanom. 

5.4 Elektronska obvestila Štajerske gospodarske zbornice “E-izzivi”  

Tedensko bomo pošiljati našim članom in tudi drugim zainteresiranim aktualne informacije ŠGZ, 
gospodarske informacije ter informacije naših članov in partnerjev. Zaradi povečanja prijavljenih na e-
izzive bomo po ceniku omogočili spletno oglaševanje tudi nečlanom. 

5.5 Revija Štajerske gospodarske zbornice »Gospodarski izzivi« 

Z revijo Štajerske gospodarske zbornice bomo odgovarjali na aktualne strokovne izzive gospodarstva. 
Predvidoma bomo izdali tri - štiri številke revije, ki jih bomo tematsko oblikovali. V sklopu projekta 
Podravsko podjetje leta bomo izdali skupaj s časnikom Večer tudi posebno izdajo, kjer predstavljamo 
najboljša podjetja Podravja ter aktivno vlogo ŠGZ pri krepitvi gospodarstva ( 28.000 naslovnikov 
predvidoma v mesecu novembru 2018) . 

 

 

http://www.stajerskagz.si/
http://www.stajerskagz.si/
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5.6 Informiranje o tekočih gospodarskih gibanjih 

ŠGZ preko lastnih marketinških kanalov ( spletna stran, e-izzivi, časopis Gospodarski izzivi ter 
družabnih omrežij - Facebook, Twitter in LinkedIn)  in v sodelovanju z raznimi institucijami ( SURS, 
GZS, UMAR ipd.)  posreduje najaktualnejše podatke o tekočih gospodarskih gibanjih, poslovanju družb 
v regiji in v državi. 
 

5.7 Prijava na razpis: SPOT - Slovenske podjetniške točke 

Prijavili smo se na Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne 
podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 
2018-2022, v okviru katerega se bo dosedanja vstopna točka E-VEM  preoblikovala v SPOT Regije 
2018-2022. SPOT je namenjen krepitvi podjetniškega potenciala za MSP in pospeševanju 
ustanavljanja novih MSP. 

 
Aktivnosti: 
- promocija podjetniške kulture, 
- izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in mikro, mala in srednje velika 
podjetja, 
- povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje partnerstev za spodbujanje podjetništva na lokalni 
in regionalni ravni, 
- evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s 
strani svetovalcev in svetovancev pri nastajanju in delovanju  podjetij. 
Prijavili smo se v okviru konzorcija SPOT regije Podravje, ki ga sestavljamo: MRA ( nosilec)  ter partnerji 
ŠGZ, OZS – MB, Bistra in RIC Slovenska Bistrica.  
 

6 IZOBRAŽEVANJE 

Na osnovi spremljanje potreb članov bomo oblikovali vsebino programa izvajali izobraževanja in 
usposabljanja. Organizirali bomo najrazličnejše oblike usposabljanja z zakonodajnega področja, od 
davčne do delovnopravne zakonodaje, izvajali bomo seminarje ob zakonskih spremembah, sodelovali z 
institucijami v regiji zaradi sprotnega informiranja članov ( CURS, CU Maribor, DURS, DU Maribor; 
ZZZS; ZPIZ; SURS; ZRSZ, ipd) , na področju spodbujanja inovacij, ipd.  

Okrepili bomo sodelovanje s Pošto Slovenije in  izvajali delavnice s področja marketinga, optimizacije 
procesov in trgovanja. Prav tako bomo nadaljevali z informiranjem in svetovanjem možnostih 
vključevanja v različne oblike izobraževanja in usposabljanja. Aktivno bomo sodelovali na raznih 
prireditvah, ki se nanašajo na  izobraževanje in usposabljanje ( npr. zaposlitveni sejmi,  itd…)   

Vsebine dogodkov bomo oblikovali tudi na osnovi informacij, ki jih pridobivamo z obiski članov, tako da 
zagotavljamo  odzivnost na potrebe članov. 
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7 DELOVANJE PROJEKTNE PISARNE 

 
V letu 2018 bomo intenzivirali aktivnosti administrativno tehnične podpore pri pripravi projektov 
članov ŠGZ in članov SRIP – Krožno gospodarstvo na posamezne nacionalne in mednarodne javne 
razpise. Pri tem se bomo povezovali še z zunanjimi strokovnjaki in omogočili članom, da bodo s 
predlogi projektov čim bolj uspešni pri črpanju javnih nepovratnih sredstev ter s tem prispevali k 
izboljšanju poslovanja in večji učinkovitosti.  
 
 

8 ORGANIZACIJA DOGODKOV IN KONFERENC 
8.1 Štajerski gospodarski forumi 

 
V letu 2018 bomo v sodelovanju z RTV, Regionalnim programom Maribor, nadaljevali z mesečno 
organizacijo Štajerskih gospodarskih forumov z najaktualnejšo vsebino. 
 

8.2 Konference  

 
Organizirali ali soorganizirali bomo konference z namenom  zborničnega utrjevanja v regiji, 
posredovanja primerov dobrih praks in pospeševanja mreženja med člani:  
 

 Konferenco ženske podjetnosti s predstavitvenim sejmom in mednarodno udeležbo,- 
planirana izvedba je 18.10.2018 
 

 Kadrovsko konferenco Kako - iz prakse za boljšo prakso - planirana izvedba 8.-9.11.2018. Na 
kadrovski konferenci gostimo 60 kadrovikov iz gospodarstva, s katerimi razpravljamo o 
aktualnih in takoj uporabnih temah s področja upravljanja človeških virov. 

 

9 POVEZOVANJE PODJETIJ 
9.1 Katalog Štajerska regija in  podjetja 

 

Predstavitev gospodarskega okolja Štajerske 2017 je  gradivo, ki ga boste uporabljali pri svojem delu 
in s katerim boste svojim sedanjim in prihodnjim poslovnim partnerjem povedali več o poslovnem 
okolju, iz katerega prihajate, in tudi o svoji vlogi v njem. 
 
Zakaj potrebujemo predstavitev gospodarskega okolja štajerske? 

 ker je predstavitev potenciala regije, vsakega gospodarskega subjekta in vseh pomembnih 
institucij v njej osnova za razvoj in poslovno uspešnost vseh in vsakega posebej, 

 ker vse sodelujoče postavlja na zemljevid slovenskega in mednarodnega gospodarstva, 
 ker omogoča in zagotavlja sinergijske učinke skupnega nastopa podjetij, finančnih, 

znanstvenih in drugih pomembnih institucij, poslovno-obrtnih con in lokalnih skupnosti, 
 ker bo katalog v slovenskem in angleškem jeziku. V lokalnem in mednarodnem okolju bo 

omogočal vsem deležnikom lokalno, nacionalno in mednarodno prepoznavnost in promocijo. 
 ker ga bodo uporabljale tudi institucije, ki Slovenijo promovirajo in vzpostavljajo pomembne 

povezave v tujini ( Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve, 
veleposlaništva RS, Spirit Slovenija ipd.) . 
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 ker bo katalog predstavljen 05. oktobra 2017 na srečanju 21 ekonomskih svetovalcev RS v 
Mariboru, s katerimi se boste lahko tudi osebno srečali in pogovorili. 
 

Predstavitev gospodarskega okolja štajerske, predstavitev podjetij v njem, institucij ter obrtnih con 
bomo nadgrajevali z online katalogom ter letno ponatisnili tudi tiskano verzijo kataloga. 
 
 
 
 

9.2  Izbor najboljših inovacij podravske regije 

Izbor za najboljše inovacije Podravja, ki ga vsako leto organizira ŠGZ, spodbuja podjetja in samostojne 
inovatorje k višji stopnji inovacij in razvijanju inovacijske kulture, ki jo naše gospodarstvo nujno 
potrebuje za razvoj in poslovno uspešno delo v domači in mednarodni konkurenci.   
Letos bo izbor in podelitev priznanj potekala že 16. zapored. Zlati nagrajenci podravske regije se bodo 
uvrstili  v nacionalni izbor, ki ga organizira GZS s partnerji: Ministrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo in Javno agencijo Spirit Slovenija.  
 

10 FUNDACIJA ZA IZBOLJŠANJE ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI PRIZMA 

 
ŠGZ je leta 2011 skupaj Centrom za razvoj človeških virov in  z Zvezo svobodnih sindikatov  postala 
soustanoviteljica Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti , ki je  v skladu z Zakonom o urejanju 
trga dela za usklajevanje  ponudbe in povpraševanje na lokalnem/  regionalnem trgu dela in katere 
ciljna Skupina  o v skladu z Zakonom zaposleni.  Cilji fundacije  Prizma so razvijati vsebine za projekte, 
iskati vire financiranja ter pripravljati  prijave na področju razvoja človeških virov, zdravja in dobrega 
počutja zaposlenih, zaposlovanja v skladu s potrebami podjetij v regiji. 
 
Področja so usmerjena na: 

-          izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva  z vlaganji v zaposlene: 
-          spodbujanje zaposljivosti  in zaposlovanja  ter vseživljenjskega učenja : 
-          krepitev podpornega okolja in kompetenc za razvoj in izvajanje programov /  ukrepov, ki      

    posegajo na trg dela 
Vključenost v projekte  Sociolab in  Štartaj kariero.  

11 JAVNA POOBLASTILA 

Štajerska gospodarska zbornica izvaja dogovorjena javna pooblastila, ki so sicer v pristojnosti 
Gospodarske zbornice Slovenije ( GZS) , ŠGZ pa jih izvaja na regionalnem nivoju: 

 izdajanje in potrjevanje Potrdil o nepreferencialnem poreklu blaga »Certificates of origin« 
 izdajanje in potrjevanje zvezkov ATA za začasni izvoz blaga. 

V letu 2018 bomo pospeševali izdajanje in potrjevanje Potrdil o poreklu blaga v elektronski obliki. 
 

12 PROJEKTI ŠGZ 
12.1 DODATNI ZAČASNI UKREPI ZA MARIBOR IN PROBLEMSKA OBMOČJA  2013 – 2018 

Glavne aktivnosti ŠGZ v letu 2018: 
-          aktivno sodelovanje pri oblikovanju vsebin ukrepov za leto 2018, 
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-          sodelovanje pri oblikovanju razpisnih pogojev, 
-          aktivno sodelovanje  v razpisni  komisiji za dodelitev sredstev iz razpisa in garancijske sheme. 

 

12.2 SRIP – KROŽNO GOSPODARSTVO 

Nosilec: ŠGZ 
Partnerja- soustanovitelja SRIP: Kemijski inštitut in Univerza v Mariboru Fakulteta za kemijo in 

kemijsko tehnologijo. 
Glavne aktivnosti ŠGZ: 

-          upravljanje, koordinacija in izvajanje aktivnosti po potrjenem Akcijskem načrtu SRIIP – Krožno 
 gospodarstvo iz julija 2017, članstvo gospodarstva iz celotne Slovenije ter sodelovanje z 
 resornimi ministrstvi, 
-          izvajanje promocije, informiranja in obveščanja, 
-          organizacija domačih in mednarodnih konferenc, delavnic, delovnih srečanj ipd. 

Konkretne aktivnosti v letu 2018: 
1.   Vzpostavitev verig vrednosti po fokusnih področjih ( cilj SRIP: najmanj 5 verig vrednosti)  

a)    trajnostna energija, b)  biomasa in alternativne surovine, c)  sekundarne surovine, c)  
funkcionalni materiali, d)  procesi in tehnologije, e)  krožni poslovni modeli 
V ta namen bodo organizirala srečanja po fokusnih področjih / vertikalah, srečanja bodo 
potekala pri posameznih članih  - pretežno v gospodarskih družbah posameznih fokusnih 
področij. Hkrati je potrebno spremljati možnosti vključevanja članov posameznega fokusnega 
področja ( ali SRIPa)  v različne mednarodne platforme, konzorcije, verige vrednosti ( tudi 
dobavne verige)  ali grozde, ki že delujejo na ravni EU ali mednarodni ravni – pri aktivnostih 
sodelovanje tudi z državo, MGRT, SVRK, Kabinetom predsednika Vlade RS ( partnerstvo za 
zeleno gospodarstvo) . 
Aktivnosti: mesečni dogodki oz. po dogovoru s člani posameznih fokusnih področij. 

b)   skupni razvojni projekti / visokotehnološki proizvodi, storitve ali procesi in tehnologije, 
vključno z razvojem do faze vzpostavitve  pilotnih projektov; sodelovanje z Vanguard 
iniciativo, EIT Raw Material, ipd. 
Spremljanje razpisov v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki ŠGZ in pomoč članom  SRIPa pri 
pripravi projektov na javnih domačih in mednarodnih razpisih ( MGRT, MIZŠ, Interreg, COSME, 
Obzorje 2020) . 

c)    internacionalizacija: obiski mednarodnih sejmov, B2B srečanja. 
d)    Sodelovanje z zunanjimi izvajalci storitev za potrebe SRIPa, predvsem za podporo 

gospodarstvu: 
-        strateški zunanji partnerji za izvajanje storitev na področju informiranja, osveščanja na 

različnih področjih ( npr. razvoj, internacionalizacija, karierna platforma in druge storitve)  
 v namen usposabljanja in izobraževanja v obliki delavnic, konferenc, posvetov, strokovnih 
srečanj ipd, 

-        drugi zunanji partnerji za izvajanje storitev informiranja in obveščanja na področjih 
podjetništva in drugih skupnih storitev za potrebe SRIP ter v smeri novih članov SRIP, s 
poudarkom na splošni in strokovni javnosti. 

2.   Večji dogodki SRIP: načrtovana mednarodna konferenca Tehnologije in poslovni modeli za krožno 
gospodarstvo: 6.-7. september 2018, Portorož 

3.   Predstavitve  SRIP v Bruslju / SBRA in v sodelovanju s SI - EU poslanci. 
4.   Skupne aktivnosti za pridobivanje novih članov SRIP. 
5.   Povezovanje z drugimi SRIP, skupne točke na fokusnih področij SRIP – Krožno gospodarstvo, vključno 

s področjem krožni poslovni modeli ( MATPRO, Pametne zgradbe in dom z lesno verigo, Trajnostna 
predelava hrane,  Trajnostni turizem,  Pametna mesta in skupnosti, Tovarne prihodnosti) .  
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12.3 ČEZMEJNA ŽENSKA PODJETNIŠKA MREŽA:  regioWIN 

 
Operativni program Interreg SI-AT 
Nosilec: Innovation Region Styria 

 
Glavne aktivnosti ŠGZ: 

-    Izvajanje aktivnosti dodeljenih s strani vodilnega partnerja projekta, predvsem v smeri 
internacionalizacije ženskega podjetništva in vzpostavitve čezmejne ženske podjetniške mreže, 

-          izvajanje promocije, informiranja in obveščanja, 
-          organizacija zaključne mednarodne konference. 

 
 

12.4 KOMPETENČNI CENTER KROG 
 

Namen projekta je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov, 
ki ga izvaja partnerstvo in, ki bo prispeval k izboljšanju kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in 
inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. KOC Krog združuje 
18 partnerjev. 
 
Cilj projekta je vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra za razvoj kadrov, v okviru katerega 
se bo zviševala usposobljenost na določenih delovnih mestih v podjetjih, ki so vključena v partnerstvo. 
V okviru projekta bo predvidoma doseženo vsaj 1.138 vključenih oseb, ki bodo omogočila pridobivanje 
kompetenc za zaposlene v podjetjih partnerstva. 
 
KOC- Krožno gospodarstvo se navezuje na ključne izzive in dejavnosti SRIP - Mreže za prehod v 
krožno gospodarstvo, ki se navezujejo na: 
-    zagotavljanje dovolj strokovno usposobljenih kadrov, ki odgovarjajo potrebam krožnega  
 gospodarstva in nastopov na globalnih trgih, 
-   prispevek k povečanju dodane vrednosti v obliki spodbujanja oblikovanja novih organizacijskih in 
poslovnih  modelov pri delu s človeškimi viri v podjetjih, 
-  osveščanje in povezovanje socialnih partnerjev z namenom večje prepoznavnosti njihove vloge pri 
podpori tem procesom. 
 

12.5 Načrtovane prijave v 2018 

Skupni projekti za gospodarstvo s področij: 

 zaposlovanja v gospodarstvu in izvajanja različnih oblik podpore za večjo učinkovitost 
zaposlenih ( načrtovano sodelovanje s Fundacijo PRIZMA in drugimi partnerji) , 

 podjetništvo mladih za večjo učinkovitost na delovnem mestu v gospodarstvu 
( načrtovano sodelovanje z različnimi partnerji iz regije) , 

 Program Interreg Slovenija Avstrija: trenutno poteka ocenjevanje projekta INNOVET na temo 
sodelovanja gospodarstva in  izobraževalnega sistema za večjo usposobljenost mladih za 
prve zaposlitve v gospodarstvu ( deficitarni poklici,  izobraževalni sistem, vajeništvo) , 

 Potekajo tudi aktivnosti za sodelovanja v projektih na temo inovacij in v programu Erasmus 
plus ( novi razpisi) . 

 Priprava projekta v okviru OP Interreg SI – AT s področja večje učinkovitosti gospodarstva na 
kadrovskem področju – deficitarni poklici; rezultati v začetku leta 2018. 

 
Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica ŠGZ 
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