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Poštnina plačana pri pošti 2102 Maribor

Hidroelektrarne na Dravi so odlično upravljana 
dediščina in naložba hkrati 
 
Inovacije podravske regije 2018

Izbiramo podravsko podjetje leta 2017



Povprečna plača po regijah v Sloveniji``

GOSPODARSTVO PODRAVJA V 2017

Povprečna plača po regijah v Sloveniji

Povprečna plača na 
zaposlenega v 2017

Odstopanje od slovenskega 
povprečja: 1.581 EUR
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Optimizem gospodarske rasti se v Sloveniji še kar krepi. Po podatkih se gospodar-
ska rast nadaljuje – v letošnjem prvem četrtletju je bila 5,3-odstotna, v drugem pa 
4,4-odstotna. Podatki o zaposlenosti so spodbudni, delež brezposelnih se zmanjšuje 
in mnogi opozarjajo, da na trgu dela ni več mogoče dobiti delavcev. Junija je bil šte-

vilo brezposelnih za 15 odstotkov manjše od lanske brezposelnosti. Ob koncu leta 2017 je bilo 
v Podravju 8200 podjetij, kar je nekaj več kot leto prej, zaposlovala pa so nekaj več kot 65 tisoč 
zaposlenih, kar je 5 % več kot leto prej. Družbe v Podravju so ustvarile približno 10 % več kot 
leto prej, od tega je bil obseg prihodkov na tujem trgu višji za 14 %, neto dodana vrednost na 
zaposlenega je bila višja za 2 %.  

Na vprašanje, do kdaj bo trajala ta »pravljica«, je Marko Jaklič, ekonomist in profesor na lju-
bljanski ekonomski fakulteti, nedavno odgovoril: »Tega nihče ne ve. Slovenija je odvisna od 
svetovnega dogajanja in zelo hitro se lahko spet zgodi kakšna kriza. Ali bo to letos ali prihodnje 
leto ali morda čez pet let, tega nihče ne zna napovedati. Ekonomisti pa smo glede na delova-
nje kapitalizma prepričani, da bo kriza prej ali slej izbruhnila.« Zgodovina ekonomije nas uči, 
da gospodarska rast ni enakomerna in da obdobju nizke gospodarske rasti, ko realni BDP zelo 
počasi narašča ali se celo zmanjšuje, sledi obdobje, ko se začne povečevati poraba, npr. z investi-
cijami, ki povzročijo naraščanje realnega BDP. Ko ta doseže vrh, sledita upočasnitev in ponovni 
padec, ki vodi v ponovno recesijo. Ob koncu recesije se začne obdobje gospodarskega okreva-
nja, po katerem se cikel zaključi. Celotni cikel običajno traja 6–10 let. 

V krizi, katere začetek postavljamo v leto 2008, je bila Slovenija ena izmed tistih članic EU, 
katerih dolg se je najbolj povečal. Skratka, Slovenija je zelo težko doživljala in preživljala krizo, 
gospodarstvo je bilo izredno slabo pripravljeno nanjo in posledično so bile posledice zelo težke, 
česar se še zagotovo vsi dobro spomnimo. Res je, da je Slovenija danes med najhitreje rasto-
čimi članicami Evropske unije, vendar vse mogoče le ni tako rožnato. Sploh če se malo ozremo 
naokoli. Ta pogled pove, da se je gospodarska rast v evrskem območju v prvem četrtletju upo-
časnila, zaradi negotovosti v mednarodnem okolju so manj optimistični tudi jesenski obeti. In 
kljub optimističnim podatkom, ki jih navajam zgoraj, ali pa ravno zavoljo njih je treba brati še 
kakšne. Če pogledamo malo širše, bomo videli, da se rast tujega povpraševanja umirja. Nekateri 
to sicer pripisujejo neugodnim vremenskim razmeram in vplivom na gradbeništvo. Res je, da 
se na trgu dela razmere še naprej izboljšujejo, da brezposelnost pada in se število delovno aktiv-
nih povečuje. Toda, ali ni bilo podobno tudi leta 2008? Smo že res pozabili? Res je tudi, da je 
medletna rast plač letos višja kot lani in da se je v zadnjih mesecih inflacija nekoliko povišala. 
In hkrati rast kreditov domačemu nebančnemu sektorju ostaja nizka. Zakaj, če je situacija sicer 
tako optimistična? Zakaj imajo banke zadržke?

In še en podatek bi nas moral narediti pozorne: med našimi pomembnejšimi trgovinskimi par-
tnericami se je rast močneje upočasnila v Nemčiji in Franciji, v Italiji in Avstriji pa je ostala 
podobna kot v preteklih četrtletjih. Industrija se sooča z visokimi rastmi cene aluminija in hkra-
tino prepovedjo uvoza ruskega aluminija. Z uvedebo 25-odstotnih carin na jeklo in 10-odsto-
tnih na aluminij so ZDA začele trgovinsko vojno, ki bo zagotovo potegnila za sabo protiukrepe 
in zaostren položaj na trgih. Kako je že s tistim opozorilom o Ahilovi peti slovenskega gospo-
darstva? Se bomo še smejali »nerodnosti« poslanca v preteklem sklicu državnega zbora ali mu 
bomo v tem bolj pozorno prisluhnili? Tudi zato, ker še zdaleč ni edini, ki napoveduje, da se 
nam naslednja kriza približuje z velikimi koraki. Analitiki napovedujejo, da bo najmočnejši 
sprožilec krize prav tako kot leta 2008 prišel iz dežele onkraj Atlantika. Pri tem izpostavljajo 
nezaupanje v ameriški dolar in predvsem trhlo zaupanje med predsednikom Donaldom Trum-
pom in senatom. Novembra letos bodo namreč v ZDA delne kongresne volitve in glede na poli-
tično tradicijo predsednikova stranka na kongresnih volitvah sredi mandata običajno izgubi 
nekaj sedežev. Praktično nihče ne dvomi, da bo tudi tokrat tako. In kakšne prepričljive večine 
republikanci že sedaj nimajo. Povezanost med gospodarstvom in politiko je torej močna pov-
sod, pozivi o umiku politike iz gospodarstva (ali gospodarstva iz politike?) je še ena pravljica 
sodobnega sveta. In dokaz, da pravljice niso samo za otroke.  

GOSPODARSKI IZZIVI
www.stajerskagz.si

IZDAJA:
Štajerska gospodarska zbornica, 

Ulica talcev 24, 2000 Maribor
T: 02 2208 700
F: 02 2208 711

E: info@stajerskagz.si

Predsednik ŠGZ: 
dr. Roman Glaser

Direktorica ŠGZ: 
mag. Aleksandra Podgornik

ZASNOVA IN REALIZACIJA:
 www.dialogco.eu

 
 
 
 
 

 

TISK:
Florjančič tisk d.o.o.

NAKLADA:
1.500

 

Poleg papirja, stekla, 
tkanin, kovin in plastike ločeno 

zbiramo tudi odpadno električno
 in elektronsko opremo, izrabljene 

baterije, odpadna zdravila in gume.

V Sloveniji recikliramo približno 
42 odstotkov komunalnih odpadkov, 

rezerv je torej še veliko. 
Za lažje in hitrejše recikliranje 
je izredno pomembno ločeno 

zbiranje odpadkov. Kako ločevati in  
zbirati odpadke, da bomo 

uspešnejši?  
 

V prihodnjih številkah na tem mestu 
tudi o posameznih »delikatnih« od-
padkih in kako jih pravilno ločevati. 

 

GOSPODARSKI IZZIVI

UVODNIK

Pravljična 
realnost  

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

SRIP – krožno gospodarstvo kaže prve 
rezultate povezovanja in razvojnega 
sodelovanja gospodarstva in razisko-
valno-razvojnih inštitucij. 

Nemški trg  zaradi svoje bližine, odličnega 
gospodarskega stanja in velike kupne moči 
za marsikatero podjetje predstavlja ciljno 
destinacijo za širitev poslovanja. 

Že šestnajstič po vrsti je Štajerska gospodar-
ska zbornica podelila priznanja za najboljše 
inovacije podravske regije. Letos je v razpi-
snem roku prispelo 23 inovacij, pri katerih 
je sodelovalo več kot  90 inovatork in inova-
torjev. 

Krožno v gospodarstvu in 
v vsakdanjem življenju 

Vstop in poslovanje na 
nemškem trgu 

Podelitev priznanj za 
najboljše inovacije 
podravske regije 2018 

Slovenski del reke je energetsko 
maksimalno izkoriščen in razmi-
šljamo lahko samo še o gradnji 
manjših hidroelektrarn na njenih 
pritokih.

Hidroelektrarne na 
Dravi so odlično 
upravljana dediščina 
in naložba hkrati 

Stran 4    .

Stran 13    .

Stran 16    .

Inovacije, ki izboljšujejo 
družbo
Štajerska gospodarska zbornica v 
okviru izbora naj inovacij Podravja 
že vrsto leto spodbuja tudi k prijavi 
t. i. mehkejših, socialnih ali družbe-
nih inovacija. 

Stran 31    .

Stran 30    .

UVODNIK

Pravljična realnost

GOSPODARSTVO PODRAVJA V 2017

2017 v številkah 
 
PREDSTAVLJAMO ČLANE ŠGZ

Dravske elektrarne Maribor: hidroelektrarne 
na Dravi so odlično upravljana dediščina in 
naložba hkrati

NAPOVEDUJEMO
 
NAJ PODJETJE PODRAVJA V 2017

NAJ ZAPOSLOVALEC PODRAVJA V 
2017

INOVACIJE 2018

Podelitev priznanj za najboljše inovacije 
podravske regije 2018

SOCIALNE INOVACIJE

Inovacije, ki izboljšujejo družbo

INOVACIJE

Inovativnost je treba vzpodbujati,  
negovati in razvijati 

NAPREJ – zdravo in aktivno v 
prihodnost

Duševno zdravje zaposlenih je skrb 
države, delodajalcev in  zaposlenih

SRIP – KROŽNO GOSPODARSTVO

Večkriterijsko načrtovanje tehnologij in 
produktov na osnovi sekundarnih surovin

Krožno v gospodarstvu in v vsakdanjem 
življenju  
 
KAKO POSLOVATI V NEMČIJI

Vstop in poslovanje na nemškem trgu

DOSEŽKI IN JUBILEJI NAŠIH ČLANOV

DOBA - Prva zasebna višja strokovna 
šola v Sloveniji 

TEKOL – ohranjenih 70 let tradicije

DOORSON – energetsko varčna avto-
matska drsna vrata

DORSSEN – montaža sistemov za 
skladiščenje in transport

LUMAR - med 25 najboljšimi 
družinskimi podjetji na svetu
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2017 v 
številkah

Poslovanje gospodarskih 
subjektov Podravja v 2017 
v primerjavi z 2016 1

Število 
gospodarskih 
družb

+ 164+ 164

+ 3.207+ 2 %

+ 52 €

+ 10 %

+ 14 %

+ 11 %

+ 7 %

65.58934.077 €

1.432 €

8.874 mio €

3.761 mio €

8.535 mio €

2.235  
mio €

8.201

339 mio €

Število zaposlenih  
      na podlagi  
         delovnih ur

Povprečna plača  
na zaposlenega

PrihodkiOdhodki

Neto dodana 
vrednost

Neto dodana 
vrednost na 
zaposlenega

Neto  
celotni dobiček/

neto podjetnikov dohodek

Prihodki 
na tujem

Razlika do 2016

Število 
gospodarskih 
družb

- 226+ 7 %

+ 600+ 6 %

+ 31 €

+ 10 %

+ 11 %

+ 10 %

+ 10 %

7.39413.966 €

977 €

788 mio €

124 mio €

732 mio €

219 mio €

8.320

56 mio €

Število zaposlenih  
      na podlagi  
         delovnih ur

Povprečna plača  
na zaposlenega

PrihodkiOdhodki

Neto dodana 
vrednost

Neto dodana 
vrednost na 
zaposlenega

Neto  
celotni dobiček/

neto podjetnikov dohodek

Prihodki 
na tujem

Razlika do 2016

GOSPODARSKE DRUŽBE

SAMOSTOJNI PODJETNIKI

1 Podatki veljajo za 41 občin podravske statistične regije, in sicer na podlagi letnih poročil za leto 2017, ki so jih bile gospodarske 
družbe v skladu z zakonom dolžne predložiti Ajpesu do 3. aprila 2018. Vsa letna poročila so objavljena na spletni strani 
http://www.ajpes.si/JOLP.
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Dravske elektrarne Maribor: 
hidroelektrarne na Dravi so odlično 
upravljana dediščina in naložba hkrati

Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.si 

 

 
Drava je izjemno vodnata reka 
in s svojimi elektrarnami temelj 
pridobivanja hidroenergije v 
zadnjih 100 letih. Kaj pomeni 
Drava s svojimi hidroelektrar-
nami danes?

Na Dravi je danes 22 hidroelek-
trarn, enajst v Avstriji, osem v Slo-
veniji in tri na Hrvaškem. Sloven-
ski del reke je energetsko maksi-
malno izkoriščen in razmišljamo 
lahko samo še o gradnji manjših 
hidroelektrarn na njenih pritokih.

Z osmimi slovenskimi hidroelek-
trarnami na reki Dravi, ki zagota-
vljajo dobro četrtino potrebne ele-
ktrične energije v Sloveniji, upra-
vlja družba Dravske elektrarne 
Maribor. Vse so v odličnem sta-
nju, saj so bile, razen najmlajše HE 
Formin, že posodobljene. 

Čaka na posodobitev tudi HE 
Formin?

Prva faza obnove se je pravzaprav 
že začela. Konec oktobra lani je 
bila podpisana pogodba za izgra-
dnjo nadomestnega cestišča čez 
jez v Markovcih, ki bo, tudi v času 
obnove jezu, omogočal nemoten 

lokalni promet. Obnova bo doda-
tno maksimirala energetsko izko-
riščenost, seveda ob ustrezni zane-
sljivosti obratovanja in ob upošte-
vanju ekonomike delovanja. 

Akumulacijsko jezero HE For-
min je največje jezero v Slo-
veniji. Je Drava samo vir elek-
trične energije ali se zavedamo 
tudi drugih možnosti? 

V DEM se dobro zavedamo sobiva-
nja z naravo in okoljem ter obvez 
do le-teh, pa tudi možnosti, ki jih 
reka daje. Sami se s turistično ali 
kakšno drugo tovrstno dejavno-
stjo ne ukvarjamo, podpiramo 
pa projekte, ki k temu stremijo, 
od turizma do možnosti vzpo-
stavitve namakalnih sistemov. 

Z osmimi hidroelektrarnami 

na reki Dravi, s tremi malimi 

hidroelektrarnami in štirimi 

sončnimi elektrarnami 

DEM proizvedejo kar 23 

% električne energije v 

Sloveniji. To predstavlja 

80 odstotkov slovenske 

električne energije, ki 

ustreza kriterijem obnovljivih 

virov in standardom 

mednarodno priznanega 

certifikata RECS (Renewable 

Energy Certificates 

System). Kakovostno 

energijo zagotavljajo na 

okolju prijazen način in 

s spoštovanjem načel 

trajnostnega razvoja.

Vsak objekt ima vpliv na 
okolje. V DEM se zavedamo, 
da nismo lastniki reke, 
smo le njeni gostje, z reko 
in tudi z njenim okoljem 
ravnamo odgovorno in s 
spoštovanjem. Ob tem ne 
pozabljamo ne na rastline 
ter živali in ne na ljudi, ki 
tukaj živijo in ustvarjajo. 
Naravi vračamo ekosisteme, 
ki smo jih v preteklosti 
mogoče vzeli. V Dravo se, na 
primer, vrača bober, pa tudi 
druge živali. Ptujsko jezero 
je eno največjih počivališč 
za ptice in je tako zanimivo 
tudi s te plati.

Intervju z direktorjem DEM, Andrejem Tumpejem

PREDSTAVLJAMO ČLANE ŠGZ
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Andrej Tumpej,  
direktor DEM

Podravje si nekako lasti Dravo, 
energijo, ki jo daje. Je to upravi-
čeno?  

Energije si ne moremo lastiti in 
tudi nimamo občutka, da bi si 
jo Podravje lastilo. Energija je 
dobrina, ki je sicer na nek način 
samoumevna, čeprav seveda ni, 
zato je toliko bolj pomembno, da 
imamo kot država strategijo za njen 
dolgoročni razvoj. V energetiki ni 
bližnjic, načrtovati je treba na dolgi 
rok. 

Kakšen pa je pomen družbe 
DEM za gospodarstvo Podravja?

Dravske elektrarne Maribor niso 
pomembne samo za Podravje, 
pomembne so za celo državo. Veli-
kokrat slišimo, da so DEM kokoš, ki 
nese zlata jajca, in to je res. DEM, 
kot rečeno, zagotavljajo četrtino za 
Slovenijo potrebne električne ener-
gije, ki bi jo bilo drugače težko ali 
nemogoče zagotoviti. 

V primerjavi z marsikatero državo je 
v naši državi cena električne ener-
gije sorazmerno nizka. Pomembno 
je, da ohranjamo visoko stopnjo 
samozadostnosti. Ne smemo dovo-
liti, da bi postali odvisni od uvoza, 
saj bi to pomenilo tudi bistveno 
višjo ceno. 

Ljudje običajno pomislimo na 
porabo električne energije v 
gospodinjstvu. Verjetno je to 
manjši delež.

Je manjši, a hkrati zelo pomem-
ben. V industriji pa se poraba 
energije dejansko zmanjšuje, saj 
se zelo trudijo biti čim bolj učin-
koviti glede na enoto proizvoda. 

Kaj pomenijo tako velike inve-
sticije, kot je Magna ali podobna 
velika podjetja za oskrbo? Lahko 
zamajejo oskrbo z elektriko?

Ne, gre pa vsekakor za pomemb-
nega porabnika, saj je njihov 
glavni vir energije električna. 

PREDSTAVLJAMO ČLANE ŠGZ 
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energija. Pomemben porab-
nik je na primer tudi Talum, 
čeprav je ravno Talum primer 
izjemne učinkovitosti. Z novo 
proizvodnjo je namreč v svetov-
nem vrhu glede učinkovitosti. 

A dejstvo je, da bodo novi 
viri nujno potrebni. Na žalost 
trčimo na situacijo, ko bi lju-
dje radi čim cenejšo energijo, a 
jo hkrati porabimo zmeraj več. 
Če bi imeli tudi druge in dru-
gačne obnovljive vire energije, bi 
lahko bili mirnejši, a večinoma, 
ko gre za razmišljanja o izgra-
dnji novih proizvodnih objek-
tov, slišimo besede: »Zelo podpi-
ram, ampak ne v moji okolici.«

Ampak povsod po Evropi vidimo 
vetrne elektrarne, tudi sončni 
paneli so skoraj na vsaki strehi. 
Pri nas pa to ne gre? 

Vetrne elektrarne ne kazijo oko-
lja, po ravnicah jih je celo zani-
mivo pogledati. Pa vendar so 
mnogi proti. Sončne elektrarne 
so pri ljudeh najbolj spreje-
mljive. Problem pa je, da je pro-
izvodnja električne energije v 
sončnih elektrarnah ta trenutek 
najdražja. To je lahko proble-
matično, saj so pri sončnih elek-
trarnah glavni investitorji gospo-
dinjstva. Kljub temu si v priho-

dnosti verjetno ne bomo mogli 
predstavljati hiše, ki ne bi imela 
vsaj nekaj sončnih panelov na 
strehi, ki bi gospodinjstvu omogo-
čali določeno obliko samozado-
stnosti. Je pa to daleč od tega, da 
bi lahko s tem pokrili vso potrebo 
po električni energiji. Sonce pač 
sveti samo del dneva ali pa niti 
to ne, poraba pa je konstantna 
oziroma se veča. Najbolj stabi-
len obnovljiv vir je za zdaj voda, 
sledita veter in potem sonce.

Ali DEM proizvaja samo hidroe-
nergijo?

Družba DEM ne proizvaja samo 
električne energije iz hidrovira, 
je pa hidroenergija za nas naj-
pomembnejša oziroma pred-
stavlja največji delež naše proi-
zvodnje. Tudi zato neprestano 
investiramo v zagotavljanje viso-
kega nivoja zanesljivosti obra-
tovanja naših elektrarn. Prepri-
čani smo, da imamo v družbi zna-
nje in voljo, da tudi v prihodnje 
sledimo temu cilju. Zato nada-
ljujemo z že nekaj let trajajočo 
obnovo pretočnih polj, aktiv-
nosti na tem področju pa bodo 
potekale dolgoročno. Zaneslji-
vost naših naprav zagotavljamo 
tudi z rednim odstranjevanjem 
sedimentov. Gre za aktivnost, ki 
bo stalnica Dravskih elektrarn v 

naslednjih letih, saj bomo prav s 
tem omogočali ustrezen energet-
ski potencial naših bazenov in 
posledično zanesljivo proizvodnjo 
ter zagotavljali poplavno varnost. 

Ko govorimo o hidroenergiji, ne 
smemo poleg Drave prezreti tudi 
naših načrtov s še vedno aktual-
nim projektom izgradnje črpalne 
hidroelektrarne Kozjak in izgra-
dnjo malih hidroelektrarn na 
pritokih reke Drave. Lani smo 
prejeli subvencijo za tri male 
hidroelektrarne in konec okto-
bra 2017 začeli z gradnjo prve, 
tako imenovane mikro hidro-
elektrarne Rogoznica na jezu 
v Markovcih. Verjamemo, da 
bomo tekoče nadaljevali tudi z 
izgradnjo ostalih dveh ter dru-
gih, saj imamo vodna dovoljenja 
za trinajst malih hidroelektrarn. 

Električne energije zaenkrat ne 
moremo skladiščiti, edina skla-
dišča so zdaj črpalne elektrarne. 
Ko so viški proizvodnje, črpalna 
elektrarna črpa vodo iz nižje leže-
čih na višje ležeče področje. Ko je 
poraba večja od proizvodnje, pa 
se vodo zopet spušča čez turbine 
in takrat se proizvaja električna 
energija. V Sloveniji imamo eno 
črpalno elektrarno Avče na Soči, 
ki ta trenutek zadostuje za slo-
venske razmere. Čeprav smo 

DEM, d. o. o., je podjetje, ki bo kmalu dopolnilo 70 let. 
Najstarejša hidroelektrarna Fala pa je začela obratovati 
maja 1918, torej je stara okroglih 100 let. 

Družba je v 100-odstotni lasti Holdinga Slovenske 
elektrarne in ima 236 zaposlenih. 

V lanskem letu, ki je bilo sicer zaradi hidrološke situacije 
eno najslabših v zadnjem desetletju, smo ustvarili skoraj 
osem milijonov evrov čistega dobička. 

Brez lažne skromnosti lahko rečemo, da smo eden ključnih 
členov skupine HSE in pomemben gospodarski subjekt ne 
samo Podravja, ampak cele države. 
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 prepričani, da jih bomo v priho-
dnosti še kako potrebovali. Na 
reki Dravi je štiri do pet potencial-
nih lokacij za črpalne elektrarne. 

Omeniti je potrebno tudi že sko-
raj desetletje trajajoč projekt sana-
cije in potencialne energetske 
izrabe reke Mure, v okviru kate-
rega smo zaradi neljubih zapletov 
na resorno ministrstvo ponovno 
oddali dopolnjeno okoljsko poro-
čilo. Iskreno verjamemo, da 
bosta tokrat vsem nosilcem ure-
janja prostora omogočena vpo-
gled vanj in posredovanje vpra-
šanj oziroma pomislekov, saj ver-
jamemo, da lahko le na ta način, 
s transparentno in argumenti-
rano komunikacijo, pridemo do 
zaključka, ki bo sprejemljiv za vse, 
predvsem pa za naravo. Mura je 
energetsko zelo zanimiva reka. 
Avstrija na primer ima na Muri 
čez 30 elektrarn, ravno sedaj gra-
dijo eno v neposredni bližini 
Gradca. Zares nima smisla, da 
na slovenskem delu ne bi celo-
vito in okoljsko odgovorno izkori-
stili potencialov, ki jih reka daje. 
izrabe reke Mure, v okviru kate-
rega smo zaradi neljubih zapletov 
na resorno ministrstvo ponovno 
oddali dopolnjeno okoljsko poro-
čilo. Iskreno verjamemo, da 
bosta tokrat vsem nosilcem ure-
janja prostora omogočena vpo-
gled vanj in posredovanje vpra-
šanj oziroma pomislekov, saj ver-
jamemo, da lahko le na ta način, 

s transparentno in argumenti-
rano komunikacijo, pridemo do 
zaključka, ki bo sprejemljiv za vse, 
predvsem pa za naravo. Mura je 
energetsko zelo zanimiva reka. 
Avstrija na primer ima na Muri 
čez 30 elektrarn, ravno sedaj gra-
dijo eno v neposredni bližini 
Gradca. Zares nima smisla, da 
na slovenskem delu ne bi celo-
vito in okoljsko odgovorno izkori-
stili potencialov, ki jih reka daje.

Kako pa je z drugimi viri elek-
trične energije?

Ob skrbi za obstoječe objekte in 
projekte v teku neprestano pote-
kajo tudi dela in raziskave na 
novih virih. Nujno je, da si zago-
tovimo čim širšo paleto možno-
sti proizvodnje električne ener-
gije iz obnovljivih virov. Napo-
vedi kažejo, da se bo delež porabe 
električne energije v prihodnje 
večal, ne glede ali pa predvsem 
zaradi učinkovitejše rabe ener-
gije. Smernice kažejo, da bomo 
v bodoče na osnovi zavedanja o 
pomenu učinkovitosti koristili 
okolju prijaznejše aparate, kot 
na primer toplotne črpalke, elek-
trične avtomobile in podobno, ki 
pa so hkrati veliki porabniki ele-
ktrične energije. Prav zaradi tega 
bo njen delež v skupni porabi 
energije iz leta v leto rastel.

Med drugimi viri lahko tako izpo-
stavimo dva projekta, in sicer 

izgradnjo sončnih elektrarn 
na brežinah dovodnih kanalov 
hidroelektrarn Zlatoličje in For-
min ter izgradnjo vetrnih elek-
trarn, kjer smo v zadnjem obdo-
bju z lastnimi napravami opra-
vljali, na nekaterih lokacijah pa 
to še delamo, meritve vetrnega 
potenciala. Te so pokazale kar 
nekaj lokacij, kjer bi energijo 
vetra lahko izkoriščali. Ena teh 
je Ojstrica nad Dravogradom, za 
katero smo v začetku marca pre-
jeli sklep Vlade Republike Slo-
venije o pripravi državnega pro-
storskega načrta. Če bo postopek 
tekel s tempom, kot ga predvi-
deva zakonodaja in brez dodatnih 
ovir, bi lahko v obdobju štirih let 
pričeli z gradnjo do treh vetrnih 
agregatov na omenjeni lokaciji.

Bolj kot hočemo dobro okolju, 
več elektrike torej potrebujemo?

Zato gredo naša srednjeročna 
razmišljanja v smeri izgradnje 
prej omenjene črpalne hidroe-
lektrarne Kozjak oziroma drugih 
na potencialnih lokacijah Drave, 
dolgoročnejša razmišljanja in raz-
iskave pa v smeri še drugih tako 
imenovanih hranilnikov energije, 
katerih cilj je v povečanju fleksi-
bilne proizvodnje zaradi dinamič-
nega obratovanja obstoječih enot 
oziroma odjema – v tem primeru 
govorimo o tako imenovanih Li-
-Ion hranilnikih. Druga vrsta pa 
so tako imenovani H2 hranil-
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niki, ki omogočajo, da viške ener-
gije, ki se pojavijo ob proizvo-
dnji, uporabimo za pridobivanje 
vodika z elektrolizatorji, ga skla-
diščimo in ga kot energent ali 
tehnični plin prodamo na trgu. 

Ob navedenem se pripravljajo 
tudi študije in pilotni projekti 
izrabe virov odvečne toplotne 
energije ter električne mobil-
nosti, kjer bomo z vzposta-
vljeno infrastrukturo polnilnih 
postaj, centra upravljanj, izku-
šnjami iz preteklosti in napo-
vedmi ciljev evropske politike 
na tem področju v sodelovanju s 
partnerji nadaljevali s širjenjem 
mreže polnilnih postaj in dejav-

nost nadgrajevali z drugimi kori-
stnimi storitvami za uporabnika. 

E-mobilnost postaja stvarnost?               

Letnica 2030 pri e-mobilnosti je 
cilj, brez katerega se nekatere 
zadeve ne bi premaknile. Dvo-
mimo sicer, da bo vse potekalo 
po trenutno začrtani poti, saj je 
leto 2030 tako rekoč pred vrati, 
vendar kot rečeno, cilj mora biti. 
Dejstvo je tudi, da se bodo neka-
tere stvari dogajale hitro, česar 
pa iz preteklosti, ko je energetika 
slovela kot konservativna panoga, 
kjer skoraj ni sprememb ozi-
roma se te dogajajo zelo počasi, 
na dolgi rok, nismo vajeni. Sedaj 

pa je predvsem elektroenergetika 
postala zelo fleksibilna panoga, 
kjer se včasih že sprašujemo, ali 
vemo, kaj se bo dogajalo jutri. 
Naglo se spreminjajo tudi vloge 
nekaterih akterjev v sistemu, pri-
hajajo vedno nove storitve, ki si 
jih nedaleč nazaj niti zamišljati 
nismo mogli. Napovedovanje 
za čas čez desetletje je nehvale-
žno, spremljati je treba dogaja-
nje in slediti le-temu oziroma še 
bolje – biti tudi kje prvi. Verja-
mem, da bomo kot družba in kot 
skupina tudi v prihodnje prepo-
znavali priložnosti oziroma jih 
ustvarjali, da na slovenskem in 
širšem energetskem zemljevidu 
ohranimo mesto, ki nam pripada. 

HIDROELEKTRARNA FALA – SPOMENIK ARHITEKTURNE  
DEDIŠČINE 20. STOLETJA ŠE VEDNO DAJE ENERGIJO

 
Drava je bila nekoč hitra in deroča reka ter pomembna splavarska transportna pot skozi Podravje v Podonavje in naprej proti 
Črnemu morju. Splavarstvo se je razmahnilo v 13. stoletju in se obdržalo skoraj do sredine 20. stoletja. 

Leta 1913 je družba Steiermärkische Elektrizität-Gesellschaft (StEG) iz Gradca pričela z gradnjo hidroelektrarne Fala, kar je 
predstavljalo velik tehnični podvig. Projektiranje in vodenje gradnje so prevzela švicarska podjetja, ki so imela z gradnjo hidroe-
lektrarn takrat največ izkušenj, potrebni kapital si je družba StEG priskrbela pri švicarskih bankah, pa tudi vgrajena oprema je 
bila večinoma proizvedena v Švici.

V začetku leta 1915 se je gradnja zaradi vojne ustavila, a se že kmalu nadaljevala, saj so se za vojno proizvodnjo v Tovarni 
dušika v Rušah pojavile velike potrebe po elektriki. V gradnjo so bili vključeni vojni ujetniki iz Rusije in Italije. 
6. maja 1918 so začeli obratovati prvi trije agregati, nekaj dni kasneje še četrti in peti. Malo pred koncem prve svetovne vojne 
je tako HE Fala proizvedla prve kilovatne ure električne energije na reki Dravi in začrtala pot vsem naslednjim. Elektrarna je bila 
sicer prvotno zasnovana z zamislijo, da bo z električno energijo napajala omrežje industrijskega bazena Srednje Štajerske s sre-
diščem Gradcem, a so načrte prekrižali razpad avstro-ogrske države in nove državne meje. 

Leta 1925 je začel delovati šesti agregat in leta 1931 še sedmi. 

V obdobju med obema vojnama je imela HE Fala velik narodnogospodarski pomen, pospešila je industrializacijo Maribora z oko-
lico, z elektriko je oskrbovala območje do Prekmurja in Hrvaškega Zagorja. Tudi med drugo svetovno vojno je redno obratovala 
in je bila skupaj z zgrajenim omrežjem ter velenjsko in trboveljsko termoelektrarno zaplenjena in vključena v podjetje EVSÜD, ki 
so ga ustanovile okupacijske oblasti. 

Po osvoboditvi je bila HE Fala nacionalizirana in vključena v nastajajoči elektroenergetski sistem Slovenije, ki se je oblikoval z 
izgradnjo 110-kilovoltnega omrežja. Leta 1977 je bil dan v obratovanje osmi agregat, 1986 pa so se začeli obnova elektrarne, 
gradnja nove strojnice in postopki za vgraditev devetega in deseta agregata. Po opustitvi aktivne proizvodnje v stari strojnici in 
prenehanju delovanja najstarejših agregatov je bil urejen muzejsko-predstavitveni prostor, ki omogoča izjemno dobro predstavi-
tev zgodovine objekta. Predstavlja enega najpomembnejših slovenskih spomenikov tehnične in arhitekturne dediščine 20. sto-
letja. 

Muzejski del hidroelektrarne je bil z odlokom Vlade RS leta 2008 razglašen za tehnično dediščino državnega pomena. Obisk 
muzeja je zanimiva izkušnja za vsakega obiskovalca. 

Najstarejša slovenska velika hidroelektrarna danes deluje s tremi agregati. Po prenovi je ena najsodobnejših hidroelek-
trarn v državi in letno proizvede približno 260 GWh električne energije. V vsej svoji zgodovini je proizvedla skoraj 19.400 
GWh električne energije oziroma bi s svojo proizvodnjo pokrila približno leto in pol vse slovenske porabe električne ener-
gije v sedanjem času.
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KAKO POMEMBNA JE ZA SLOVENIJO 
ENERGIJA, KI JO USTVARIMO Z IZKO-
RIŠČANJEM VODNIH VIROV?

Energija, ki jo pridobivamo z 
izkoriščanjem vodnih virov, je 
za Slovenijo izjemnega pomena. 
Ne le zato, ker so v zadnjih letih 
hidroelektrarne v odvisnosti od 
hidrologije prispevale med 28 in 
46 %, v povprečju pa 34 % vse v 
Sloveniji proizvedene električne 
energije. Hidroelektrarne so 
pomembne tudi zato, ker pred-
stavljajo obnovljiv vir energije, ki 
je tudi cenovno sprejemljiv.

ALI BI LAHKO DELEŽ IZ TEH VIROV 
POVEČALI OZ. ALI JE SMISELNO, DA 
GA POVEČUJEMO? ALI BI MORALI 
POVEČEVATI DRUGE VIRE? 

Obseg hidroelektrarn je vsekakor 
možno povečati tudi v Sloveniji. 
To ni le potrebno, ampak nujno. 
Podobno velja tudi za druge teh-
nološko, okoljsko in cenovno 
sprejemljive vire energije. 

Sloveniji moramo namreč zago-
toviti dovolj energije tudi za 
potrebe, ki jih narekuje na pri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mer dekarbonizacija ogrevanja  
in elektrifikacija mobilnosti, saj 
bo priključevanje številnih novih 
naprav, kot so toplotne črpalke 
in električna vozila, pomembno 
povečalo potrebe po električni 
energiji. Po drugi strani pa je 
potrebno poskrbeti, da bo razpo-
ložljiva energija tudi cenovno spre-
jemljiva, da ne bi pahnili prebival-
stva v energetsko revščino, gospo-
darstva pa v stagnacijo.

Zaradi modrih odločitev v preteklo-
sti ima Slovenija energetiko, ki jo 
mednarodni strokovnjaki uvrščajo v 
svetu na visoko deseto mesto, po var-
nosti oskrbe celo na drugo mesto. 
Modre odločitve so potrebne tudi 
sedaj, tudi kar zadeva zagotavljanja 
potrebnih trajnostnih virov energije 
ter robustnih, naprednih in močnih 
elektroenergetskih omrežij. 

V Sloveniji traja prostorsko ume-
ščanje energetskih objektov 
nenavadno dolgo, tudi več dese-
tletij. Ker bo čez dobrih dvaj-
set let potrebno nadomestiti dva 
velika proizvodna objekta (TEŠ 
6 in NEK), je potrebno rela-
tivno hitro sprejeti odločitve o  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

novih objektih, ki bodo zagotovili 
potrebno električno energijo za  
potrebe prebivalstva in gospo-
darstva v naši državi.

NA MURI OBRATUJE VRSTA 
HIDROELEKTRARN, A REKA JE 
ENERGETSKO IZRABLJENA LE NA 
OBMOČJU AVSTRIJE. MOŽNOST 
ENERGETSKE IZRABE MURE JE 
POSTALA PRI NAS AKTUALNA, 
POTEM KO JE BILA REKA DRAVA 
BOLJ ALI MANJ IZKORIŠČENA. 
ALI PODPIRATE PRIZADEVANJA 
DEM ZA IZGRADNJO HE HRASTJE 
MOTA NA MURI?

Nekoliko je Mura energetsko 
izrabljena že tudi na slovenski 
strani, kjer že zelo dolgo obra-
tuje mala hidroelektrarna. Že od 
nekdaj sem mnenja, da je name-
sto nove klasične hidroelek-
trarne na Muri smiselno razmi-
šljati kvečjemu o okoljsko spreje-
mljivem večnamenskem objektu, 
ki bo upošteval varnost prebival-
stva, urgentne potrebe vodnega 
gospodarstva, kmetijstva, pa tudi 
energetike. Domnevam, da so z 
zakonom predvideni postopki za 
nov večji objekt v teku in torej v 
domeni pristojnih institucij.

Želel bi dodati, da so tudi hranil-
niki energije zelo pomembni, in 
kolikor razumem, si DEM priza-
deva za izgradnjo črpalne elek-
trarne Kozjak. Prav bi bilo, da se 
tudi ta nacionalno pomemben 
projekt podpre.

Boris Sovič, 
predsednik uprave Elektro Maribor
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Tretji izbor najboljših v Podravju
Časnik Večer in Štajerska gospo-
darska zbornica bosta jeseni pri-
pravila tretji izbor med uspešnimi 
podjetji v regiji. 

Komisija za izbor naj podjetja, ki 
jo vodi dr. Roman Glaser, bo izbi-
rala naj mikro, naj majhno, naj sre-
dnje veliko in naj veliko podjetje 
Podravja. Osnova izbora bodo jav-
noobjavljeni podatki o rezultatih 
poslovanja (Ajpes). Seznam 100 
mikro, 100 majhnih, 100 srednje 
velikih in 34 velikih podjetij obja-
vljamo v nadaljevanju. 

Komisijo za izbor naj zaposlovalca 
vodi dr. Damir Battisti, Adecco 
H.R. Komisija bo izbrala najbolj-
šega zaposlovalca na podlagi pri-
jav posameznih podjetij, ki bodo 
predstavila ukrepe in aktivnosti 
za zaposlene v svojih podjetjih ter 
odgovorila na zastavljena vprašanja 
komisije. 

V prvem in drugem izboru naj 
podjetja so najbolj priljubljeno 
podravsko podjetje izbrale tudi 
bralke in bralci časopisne hiše 
Večer. Tudi letos bo tako. Bralke 

in bralci bodo lahko glasovali in se 
s tem vklučili v izbor ter dali svoje 
priznanje posameznim podjetjem. 

Nagrajence v prvih dveh katego-
rijah bosta izbrali komisiji, nagra-
jenca v tretji kategoriji bodo izbrali 
bralci in bralke Večera.

Izbor bo s podelitvijo priznanj naj-
uspešnejšim podravskim podje-
tjem izpostavil dobra podjetja in 
dal spodbudo podjetniški narav-
nanosti v regiji. Sodelujte in bodi 
član pozitivne zgodbe! 

KATEGORIJE IZBORA

PODRAVSKO PODJETJE LETA 2017

NAJ ZAPOSLOVALEC LETA 2017

NAJBOLJ PRILJUBLJENO  
PODRAVSKO PODJETJE LETA 2017

Nagrajence v prvih dveh kategorijah 
bosta izbrali komisiji, nagrajenca v 
tretji kategoriji bodo izbrali bralci in 
bralke Večera.

NAJ PODJETJE PODRAVJA V 2017
NAJ ZAPOSLOVALEC PODRAVJA V 2017

8.201 gospodarskih družb
65.589 zaposlenih

8,8 milijarde evrov prihodkov
34.077 evrov dodane vrednosti 
na zaposlenega

PODRAVSKA PODJETJA  
V LETU 2017

NAPOVEDUJEMO 
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NAJ PODJETJE PODRAVJA V 2017
NAJ ZAPOSLOVALEC PODRAVJA V 2017

Podelitev priznanj za najboljše 
inovacije podravske regije 2018

dialog@dialogco.eu
 
 

Že šestnajstič po vrsti je Štajerska 
gospodarska zbornica podelila pri-
znanja za najboljše inovacije podra-
vske regije. Na prireditvi, ki je v 
začetku junija potekala v Hotelu 
City Maribor, so nagradili inova-
torje za 20 najboljših inovacij leta 
2018. Letos je v razpisnem roku 
prispelo 23 inovacij, pri katerih je 
sodelovalo več kot  90 inovatork in 
inovatorjev. 

Eden najpomembnejših projek-
tov Štajerske gospodarske zbor-
nice

Izbor za najboljšo inovacijo 
Podravja, ki ga vsako leto orga-
nizira ŠGZ, spodbuja podjetja in 
samostojne inovatorje k višji sto-
pnji inovacij in razvijanju inovacij-
ske kulture, ki jo naše gospodar-
stvo nujno potrebuje za razvoj in 
poslovno uspešno delo v domači 
in mednarodni konkurenci. Zato 
gre za enega najpomembnejših 
in najuspešnejših projektov, ki se 
poleg dolgoletne tradicije lahko 
pohvali tudi z veliko odzivnostjo, 
saj se je že večkrat izkazalo, da 
prav iz podravske regije na nacio-
nalni izbor prihaja največ inovacij. 

4 zlati nagrajenci v nacionalni 
izbor

Tudi letos bodo tako na nacional-
nem izboru, ki ga v okviru Dneva 
inovativnosti organizira GZS s par-
tnerji Ministrstvom za gospodarski 
razvoj in tehnologijo RS in Javno 
agencijo Spirit Slovenija, sodelo-
vale 4 podravske inovacije, ki so 
prejele največ točk in s tem zlato 
priznanje. Gre za inovacije iz pod-
jetij, ki so že v preteklih letih doka-
zala, da inovativnosti v svoji sre-
dini namenjajo veliko pozornost 
in se tudi na takšen način uspe-
šno soočajo z izzivi konkurenč-
nega okolja, v katerem poslujejo. V 
izboru za najboljšo slovensko ino-
vacijo bodo tako sodelovale inova-
cije iz podjetij Ledinek Enginee-
ring, Talum, Swatycomet ter Impol 
2000 v sodelovanju z Alcad in C3M. 

Letos inovacijski izziv – Izzivi 
krožnega gospodarstva

Posebnost letošnjega razpisa je bil 
inovacijski izziv – Izzivi krožnega 
gospodarstva. Gre za področje, ki 
mu Štajerska gospodarska zbor-
nica kot koordinatorica Strate-
ško razvojno-inovacijskega par-
tnerstva – Krožno gospodarstvo 
posveča posebno pozornost. Kri-
terij izziva je izponila z zlatim pri-
znanjem nagrajena inovacija iz 
podjetja Talum, ki kupcem omo-
goča sklenjen krog reciklaže.

Strokovno komisijo izbora 
za najboljšo inovacijo 
podravske regije za 2018 
je vodil izredni profesor dr. 
Marjan Leber s Fakultete 
za strojništvo Univerze v 
Mariboru, v komisiji pa 
so bili še Bruno Rumež, 
Simona Rataj in mag. 
Aleksandra Podgornik. 

Strokovna komisija je po 
skrbnem pregledu prispelih 
predlogov podelila 4 zlate, 
8 srebrnih in 3 bronasta 
priznanja ter 5 zahval.

»'Imeti idejo' ni dovolj. Potrebni so znanje, prodornost, strateško razmišljanje in še marsikaj. 
Nenazadnje je potrebno 'upati si'. Pa vendar – pomembno je imeti idejo in pomembno 
se je potruditi in idejo spraviti v inovacijo. Inovativnost je življenjski stil, inovator mora biti 
predrzen v svojih mislih in dejanjih, inovativno mora iti preko vseh ovir in ne sme se bati 
poraza. Ne more biti vsaka inovacija prava, brez udarcev mimo ne moremo najti pravih 
rešitev. Vztrajnost, pogum in pogled naprej, iskanje vedno nečesa novega in drugačnega, 
biti vedno drugačen in inovativen, pa čeprav za okolico včasih čuden in zahteven – to so 
prave značilnosti inovatorjev. In takšni bi morali biti tudi naša družba in država.«

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

INOVACIJE 2018



www.stajerskagz.si12

SREBROZLATOINOVACIJE 2018

IMPOL 2000, d. d., ALCAD, d. o. o., C3M, d. o. o.

 SWATYCOMET, d. o. o.

TALUM TOVARNA ALUMINIJA, d. d., KIDRIČEVO

LEDINEK ENGINEERING, d. o. o.

Inovacija: Razvoj industrijskega algoritma za načrtovanje sestave, lastnosti in proizvodnih parametrov pri recikliranju prijaznejših zlitin v 
skupini Impol

Inovatorji:Impol 2000, d. d.: dr. Varužan Kevorkijan, Uroš Kovačec, dr. Peter Cvahte,  Vukašin Dragojević, Marina Jelen, dr. Darja Volšak, 
Borislav Hostej in Irena Lesjak; Alcad, d. o. o.: Sara in Branko Hmelak; C3M, d. o. o.: dr. Tomaž Šustar in dr. Janez Langus.

Opis: Inovacija se nanaša na razvoj orodja (naprednega algoritma) za načrtovanje gnetnih aluminijevih zlitin standardne oz. predpisane 
kakovosti s povečanim deležem odpadnega aluminija in procesnih poti izdelave končnih izdelkov za zagotavljanje želene kombinacije 
funkcionalnih lastnosti. Algoritem je zasnovan na uporabi umetne inteligence (nevronskih mrež) in njenem učenju s podatki, pridobljenimi 
s podatkovnim rudarjenjem po procesih skupine Impol. To je ena ključnih prednosti metodologije načrtovanja zlitin in procesov, ki 
zagotavlja delovanje brez izvažanja podatkov iz komercialnih podatkovnih oblakov. Razvito industrijsko orodje je zato veliko bolj varno in 
učinkovito, saj omogoča nadomeščanje do 73 % primarnega aluminija z recikliranim. Enako velja tudi za legirne elemente. 

Inovacija: Inovativna linija smolno rezanih rezalk in brusnih plošč mMetalynx Ceramic  s samoostritvenim keramičnim zrnom

Inovatorji: Valentina Prapotnik, Rok Mezgec, Lolita Šerod, Danijela Senčar, Marija Kotnik, Valerija Napotnik, mag. Urška Vouri 
in Peter Matavž

Opis: Linija je izdelana s keramičnimi abrazivnimi zrni, ki se zaradi posebne mikokristalne strukture med rezanjem ali 
brušenjem nenehno same ostrijo, zato izdelek vedno reže ali brusi s polno močjo. Ker to zrno zahteva posebno močen 
vezivni sistem, so razvili nov vezivni sistem, ki ga močneje drži v matrici. Takšna kombinacija zrn in veziva omogoča 
izredno učinkovito brušenje oz. rezanje in bistveno daljšo življenjsko dobo izdelka v primerjavi z drugimi izdelki v tem 
segmentu.

Inovacija: Eco green Alu can

Inovatorji: Boris Šegula, Simon Strmšek, mag. Gregor Zečević

S posodobitvijo tehnološke opreme in razvojno-raziskovalnimi aktivnostmi podjetje Talum svojim kupcem 
omogoča sklenjen krog reciklaže. Od njih odkupi procesni odpad in ga uporabi kot vhodno surovino 
v proizvodnji rondic za njih. S tem se zniža ogljični odtis tlačne doze, poveča energetska učinkovitost 
proizvodnje rondic in konkurenčna prednost Taluma na trgu.

Inovacija: UNIPRESS – stiskalnica za stiskanje in lepljenje lesnih lamel v lamelne plošče poljubnih širin, z možnostjo 
vmesnih odprtin brez izmeta lesnih lamel

Inovatorji: Gregor Ledinek in Robert Gašparič; Simat, samostojni podjetnik Janez Klemenčič 

Unipress – inovativna stiskalnica za bočno spajanje lamel v enojne sloje CLT panelov omogoča izdelavo vmesnih 
odprtin s prihrankom lesa. Les, ki je kot naravni material vse bolj razširjen pri gradnji hiš, med svojo rastjo absorbira 
toplogredne pline (predvsem ogljik) in deluje kot dolgoročna shramba. Stisklanica omogoča izdelavo panelnih plošč 
s čim večjim izkoristkom (brez izmeta) vhodne surovine – lesa. Gre za povsem novo tehnologijo, ki nudi proizvodnjo 
lamelnih plošč na tehnološko dovršeni ravni kot odgovor na zahtevne izzive strank. čestitamo
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čestitamo
BRON

Talum, d. d., Kidričevo
 
Inovacija:Integracija naprednih in-situ meritev pri 
proizvodnji primarnega aluminija
Inovatorja: Haris Salihagić Hrenko in Branko Juršek

Občina Hoče Slivnica
 
Inovacija:  Ekodan ni zaman
Inovatorji:  dr. Marko Soršak, 
mag. Peter Cokan in mag. Vanja Jus

Tehniški šolski center Maribor

 
Inovacija:  Horizontalna sirarska preša
Inovator:   Adrian Obrul

dr. Tanja Simonič Korošak in Nataša Grandovec
 
Inovacija:Sistem za spremljanje stanja hidroelektrarn 
na osnovi tehnologije OPC, sodobnih matematičnih 
orodij in umetnih nevronskih mrež
Inovatorja: dr. Dalibor Kranjčič, Sašo Kreslin in Iztok 
Dover

INOVACIJE 2018

Boxmark Leather, d. o. o.

 
Inovacija: Lahki 3D dekorativni usnjeni paneli
Inovatorja: dr. Polona Kraner Zrim in Dejan Vidovič

Mariborski vodovod, d. d.

Inovacija:Družbenoodgovoren odnos do odjemalcev 
vode – otipljiva H2O informacija
Inovatorja: mag. Danilo Burnač, prof. ddr. Matjaž 
Mulej, Borut Ambrožič, Milan Murgele

Plan-ka, Špela Recer, s. p.

Inovacija:PKI E (podporni kompozitni izolator) z 
zgornjim pritrdilnim elementom iz izolacijskega 
materiala za vodnike premera od 15 mm do 25 mm
Inovatorja: Vid Vončina in Jure Pungerčar

Izoelektro, d. o. o.
 
Inovacija:PKI E (podporni kompozitni izolator) z 
zgornjim pritrdilnim elementom iz izolacijskega 
materiala za vodnike premera od 15 mm do 25 mm
Inovatorja: Vid Vončina in Jure Pungerčar

AJM okna-vrata-senčila, d. o. o.

 
Inovacija:GFK kompozitno krilo za Zero Sash okno
Inovator: Danijel Keuc

Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.
 
Inovacija:Sistem za spremljanje stanja hidroelektrarn 
na osnovi tehnologije OPC, sodobnih matematičnih 
orodij in umetnih nevronskih mrež
Inovatorja: dr. Dalibor Kranjčič, Sašo Kreslin in Iztok 
Dover

TPV Prikolice, d. o. o.
 
Inovacija:OFF Road prikolica za kampiranje
Inovatorja: Sandi Kramberger, Željko Šekuljica, 
Aleksander Karlovčec in Peter Hajdinjak
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Inovacije, ki izboljšujejo družbo

Štajerska gospodarska zbor-
nica v okviru izbora naj inovacij 
Podravja že vrsto leto spodbuja 
ne le h klasičnim, tehnološko-
-procesnim inovacijam, ki prina-
šajo v prvi vrsti natančno merljive 
gospodarske učinke in rezultate, 
ampak tudi k t. i. mehkejšim, soci-
alnim ali družbenim inovacijam. 

Čeprav se zdi, da  pojem socialne 
inovacije ni dovolj prepoznaven, 
pa lahko z zadovoljstvom ugoto-
vimo, da na izbor za naj inovacijo 
Podravja vsako leto prispe kar 

nekaj zanimivih predlogov soci-
alnih inovacij, ki s svojo močno 
družbenoodgovorno in trajno-
stno komponento prispevajo k 
izboljševanju družbe in neposre-
dno vplivajo na kakovost življe-
nja ljudi v našem prostoru, nji-
hovi potencialni učinki pa se kot 
primeri dobrih praks lahko odra-
žajo tudi širše.
 
Kot izpostavlja eden od najbolj 
aktivnih posameznikov v mari-
borski nevladni sferi in neumo-
ren socialni inovator, ki se je 
letos podpisal pod kar tri nagra-
jene inovacije, Borut Amboržič, 
socialne inovacije prinašajo kon-
kretne rešitve za izboljšave nekih 
ugotovljenih mankov v družbi 

in so tesno povezane s pojmom 
družbene odgovornosti, v mno-
gih primerih pa tudi z ranljivimi 
skupinami v družbi. In čeprav je 
njihovo bistvo drugje, pa imajo 
lahko tudi socialne inovacije nek 
potencial za gospodarsko korist – 
za tistega, ki jih razvija ali ki jih 
prevzame. 

Na letošnjem izboru za naj inova-
cijo Podravja je bilo nagrajenih 5 
inovacij, ki jih je strokovna komi-
sija uvrstila v kategorijo social-
nih inovacij. Da bi približali tudi 
ta vidik inovativne dejavnosti, 
ki pogosto ostaja v ozadju, vam 
v tej številki Gospodarskih izzi-
vov nagrajene inovacije nekoliko 
podrobneje predstavljamo. 

mojca.festanj@dialogco.eu

Socialne inovacije so inovacije, ki so usmerjene v izboljševanje družbene blaginje. Predstavljajo 
nove rešitve za trenutne potrebe ljudi, prostora in časa, kot so odprava brezposelnosti, 
revščine in socialnih razlik, spreminjanje mentalitete in vrednot ljudi, staranje prebivalstva, 
slabšanje zdravja ljudi in okolja, zmanjšanje blaginje, raba razpoložljivih naravnih virov, 
stremljenje k pravični in etični družbi itd. V iskanje inovativnih rešitev so vpletene različne 
skupine deležnikov, od posameznikov, podjetij in nevladnih organizacij do lokalnih skupnosti, 
javnega sektorja, izobraževalnih ustanov in medijev.

SOCIALNE INOVACIJE 

• SOCIALNE INOVACIJE
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Inovacije, ki izboljšujejo družbo

• SOCIALNE INOVACIJE

SOCIALNE INOVACIJE 

SREBRNO PRIZNANJE
OTIPLJIVA H2O INFORMACIJA

»Z našimi aktivnostmi 
želimo sporočiti, da smo 
poleg oskrbe z vodo tudi 
poslovno odlični in družbeno 
odgovorni, in lahko 
rečemo, da nemalokrat 
premikamo mejnike tudi 
na tem področju. Ves čas 
iščemo neke inovativne 
rešitve, s katerimi dajemo 
okolju. S tem spreminjamo 
tudi stereotipe o javnih 
podjetjih in dajemo 
pozitivno sporočilo, da so 
lahko tudi podjetja v javni 
lasti inovativna, poslovno 
učinkovita in družbeno 
angažirana.« Mag. Danilo 
Burnač, direktor podjetja 
Mariborski vodovod 

Za samostojnost slepih in slabovidnih pri urejanju finančnih 
obveznosti

Mariborski vodovod je eno najbolj aktivnih štajerskih podjetij na področju 
družbene odgovornosti. So prejemniki številnih priznanj in nagrad, in 
čeprav gre za javno podjetje, počnejo vrsto stvari, predvsem v smislu 
poslovne odličnosti in družbene odgovornosti, ki za ta sektor niso tipične. 
Ena od teh je tudi inovacija, ki so jo letos prijavili na izbor. 

Posebna skrb za slepe in slabovidne

V Mariborskem vodovodu so kot prvo komunalno podjetja že pred 7 leti 
svojo spletno stran prilagodili za slepe in slabovidne. Iz tega izhodišča 
je nastala inovacija, ki jo direktor mag. Danilo Burnač razume kot del 
njihove širše obravnave te ranljive skupine odjemalcev. Potem ko so 
spletno stran še nadgradili in je danes ena redkih strani, ki ji lahko v 
celoti tudi prisluhnemo, so se lani odločili, da se slepim in slabovidnim 
približajo tudi na področju plačevanja računov.

Položnica v brajevi pisavi

Preko Medobčinskega društva slepih in slabovidnih, ki šteje 700 članov, 
so jim tako ponudili možnost posebne položnice, natisnjene v brajevi 
pisavi, ali elektronske datoteke, ki wordov zapis osnovnih informacij z 
mesečnega računa pretvarja v zvočni zapis. Slepi in slabovidni odjemalci 
so tako lahko enakopravno obveščeni o svojih stroških za vodo, svoje 
finance vodijo bolj samostojno in se izognejo morebitnim zlorabam ali 
napakam. 

Inovativna ideja lahko tudi zgled ostalim

Velika vrednost ideje je tudi v tem, da pobuda zanjo ni prišla od zunaj, 
pač pa so se v Mariborskem vodovodu, kjer tudi sicer s posluhom skrbijo 
za svoje odjemalce, nanjo spomnili sami. Z njeno izvedbo nimajo večjih 
stroškov, a je hkrati njena vrednost zelo velika. Kot poudarja direktor 
Burnač, gre za unikatno idejo, saj v Evropi niso našli podjetja, ki bi 
odjemalcem omogočalo kaj podobnega. Veliko vrednost ideje pa vidi 
tudi v tem, da bi lahko služila kot primer dobre prakse in spodbudila tudi 
ostala podjetja, ki zagotavljajo neko javno storitev, da račune prilagodijo 
za uporabnike s posebnimi potrebami.

V Mariborskem vodovodu se lahko pohvalijo s kar nekaj inovativnimi idejami. Poleg prve za slepe 
prilagojene spletne strani so bili prvo komunalno podjetje, ki je uvedlo e-račune, starejšim in 
socialno šibkim pa so omogočili plačilo položnic v mestni blagajni. Na številnih pitnikih, ki jih imajo 
nameščene na javnih površinah, so namestili pipice tudi za hišne ljubljenčke – gre za inovacijo, 
ki je bila prav tako nagrajena. So prvo komunalno podjetje, ki je kot dodatek obveznega letnega 
poročila pripravilo tudi trajnostno poročilo. In še bi lahko naštevali. 
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EKODAN NI ZAMAN

Več kot le čistilna akcija

Težko bi rekli, da je čistilna akcija samo po sebi inovativna, a način, na 
katerega so se projekta čiščenja okolice lotili v občini Hoče - Slivnica, je bil na 
letošnjem razpisu upravičeno nagrajen z bronastim priznanjem za prispevek k 
inovativnosti.

Razdrobljene akcije združili v eno

V občini Hoče - Slivnica so že prej potekale ločene čistilne akcije, ki so jih vsaka 
zase organizirale krajevne skupnosti. Pod vodstvom novega župana dr. Marka 
Soršaka pa so se na občini pred 3 leti odločili, da te posamične aktivnosti 
povežejo v enotno občinsko akcijo z močnim izobraževalnim sporočilom. 
Projekt  so postopno nadgrajevali in v tretjem letu izvedbe se je že močno 
približal želeni obliki, ki pa ji, tudi z željo po njegovi razširitvi v okoliški, morda 
nekoč celo v vseslovenski prostor, puščajo odprta vrata za nove nadgradnje.

Široko zasnovane aktivnosti

Akcija je zasnovana zelo široko in pokriva različne vidike. Vanjo so že od samega 
začetke pritegnili mlade iz vrtcev in osnovnih šol, z natečajem za izbor imena 
akcije pa so jih še bolj vključili v projekt in jih vzpodbudili k razmišljanju, kaj 
lahko storijo za svoj kraj. Močna vpetost šol v akcijo se izkazuje tudi z umestitvijo 
delovne sobote prav na dan čistilne akcije, ko so vse aktivnosti v šoli povezane 
z akcijo in čiščenjem okolice. Na občini so še posebej ponosni na izdelke, ki 
so jih v smislu ponovne uporabe otroci naredili iz odpadnih materialov, tudi 
sicer pa aktivnostim, pri katerih predvsem otroci spoznavajo, kako koristno 
uporabiti odvrženo plastiko in ostale materiale, posvečajo posebno pozornost. 

Poleg izobraževalnega tudi socialni vidik

Velika vrednost ideje je tudi v tem, da pobuda zanjo ni prišla od zunaj, pač pa 
so se v Mariborskem vodovodu, kjer tudi sicer s posluhom skrbijo za svoje 
odjemalce, nanjo spomnili sami. Z njeno izvedbo nimajo večjih stroškov, 
a je hkrati njena vrednost zelo velika. Kot poudarja direktor Burnač, gre za 
unikatno idejo, saj v Evropi niso našli podjetja, ki bi odjemalcem omogočalo 
kaj podobnega. Veliko vrednost ideje pa vidi tudi v tem, da bi lahko služila kot 
primer dobre prakse in spodbudila tudi ostala podjetja, ki zagotavljajo neko 
javno storitev, da račune prilagodijo za uporabnike s posebnimi potrebami.

Nadgradnja akcije v širši prostor

Načrti za prihodnost so veliki. »Najprej želimo akcijo širiti znotraj projekta Las 
skupaj z občinami Miklavž na Dravskem polju in Starše, kasneje pa vključiti 
tudi ostale okoliške občine. Naša želja je, da bi tovrstna akcija morda postala 
celo vseslovenska, kot nekoč akcija Očistimo Slovenijo, za katero je škoda, 
da je šlo le za enkraten dogodek,« o načrtih pravi župan dr. Soršak, ki je tudi 
sicer prepričan o pomembnosti trajnostnega delovanja, kar se kaže tudi skozi 
številne druge projekte v občini.

»Cilj je bil, da nastane 
proces, da ne gre za 
navadno čistilno akcijo. 
Mislim, da nam to dobro 
uspeva. Izjemno pomemben 
se nam zdi izobraževalen 
vidik akcije, takoj za tem 
pa tudi socialen – čistilna 
akcija je namreč odlična 
priložnost za druženje, 
spoznavanje sosedov 
in mreženje. Z akcijo 
torej krepimo zavest o 
pomenu varovanja okolja 
in spreminjamo odnos do 
metanja odpadkov v naravo, 
ozaveščamo o možnostih 
njihove ponovne uporabe, 
hkrati pa spodbujamo tudi k 
druženju naših občanov.«

Dr. Marko Soršak, župan 
Občine Hoče-Slivnica in 
idejni oče projekta

SOCIALNE INOVACIJE 
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ZGODBA STARE TRTE
Inovativno protokolarno darilo

Krajinska arhitektka Tanja Korošak Simonič in oblikovalka nakita 
Nataša Grandovec sodelujeta na številnih projektih. Njuna ustvarjalnost 
se je tokrat zlila v inovativno zgodbo protokolarnega darila, ki je že našlo 
prostor tudi kot uradno protokolarno darilo MO Maribor, njegov potencial 
pa je še mnogo širši. Izdelek je kombinacija iz vinskega črnila izdelane 
risbe ter unikatnega srebrnega nakita v obliki priponke, zapakiran v lični 
embalaži, ki z izpisanim motom zaokrožuje inovativno zgodbo. 

Ideja

Izhodišče ideje sega v leto 2014, ko se je Tanja Korošak Simonič ob 
praznovanju 850-letnice omembe mesta Maribor odločila, da jubilej na 
poseben način obeleži tudi sama. »Ena mojih velikih ljubezni je ljubezen 
do skiciranja, zato sem se odločila, da naredim 850 skic mesta Maribor. 
Nastajale so v različnih tehnikah in z različnimi motivi, sklop risb pa sem 
namenila tudi stari trti, ki je eden najmočnejših simbolov mesta. S tem je 
nastala osnova za protokolarno darilo, ki sva ga v nadaljevanju zasnovali 
skupaj z Natašo Grandovec,« pove Tanja.

Črnilo iz vina in motiv vitice

Ker je želela razmišljati nekoliko eksperimentalno in zgodbi dati posebno 
noto, je za skice stare trte uporabila  črnilo, ki ga je iz vina potomke 
stare trte naredila sama. »Vino ni bilo prvič uporabljeno kot črnilo, a pri 
najinem izdelku gre za mnogo več. V njem sva želeli povezati zgodbo 
stare trte s kontekstom, mestom, črnilom iz vina, na terenu narisanimi 
risbami in interpretacijo srebrnega nakita z različnimi motivi trte.« Poleg 
grozda in vinskega lista sta kot motiv prvič uporabili tudi vinsko vitico. 
Vitica je skoraj nevidna, a vitalna za rast rastline, hkrati pa je kot nakit v 
obliki broške-pina oblikovno zelo učinkovita.

'Spoštovati preteklost, ustvarjati prihodnost'

Njuno protokolarno darilo pa ima še eno zgodbo. Grafično reprodukcijo skice 
z motivom stare trte in broško, ki sta njegova osnovna elementa, sta avtorici 
povezali v enostavno, a izvirno papirnato embalažo, na kateri je izpostavljen 
tudi vodilni moto celotne zgodbe Spoštovati preteklost, ustvarjati prihodnost. 
Celoten izdelek je z miniaturnimi dimenzijami in lahkotnostjo kot darilo, 
ki ga odneseš domov, zelo prijazen do turistov, z reciklažo uporabljenih 
materialov, predvsem srebra, pa tudi trajnostno naravnan.

Letos je bil izdelek z motivom srebrnega grozda izbran kot protokolarno 
darilo najvišje vrednosti MO Maribor, Nataša in Tanja pa seveda 
razmišljata tudi o drugih načinih njegovega trženja, predvsem pa ga 
želita v prihodnosti ponuditi na mestih, kjer najdemo potomke stare 
mariborske trte. 

»Ni ključen le izdelek, 
ampak način, kako ga 
predstaviš, kako ga 
ponudiš, da mu daš neko 
zgodbo. Pri tem lahko 
izhajaš iz nečesa, kar je, 
in poiščeš nove dimenzije, 
ki jih združiš v inovativno 
zgodbo!« Tanja Korošak 
Simonič

Avotrici: 

Tanja Korošak Simonič in 
Nataša Grandovec

SOCIALNE INOVACIJE 
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ZAHVALA

MALA KNJIGA – VELIKA VSEBINA

TIFOLOŠKA HORTIKULTURNA PUBLIKACIJA – HORTIKULTURNI DOTIK

Inovativen način posredovanja 
znanja o otrokovih pravicah 
mladim

V okviru Unicefovega projekta 
Otroku prijazno mesto Maribor in 
projekta Varnih točk, pri katerih 
je sodeloval, je Borut Ambrožič 
kot idejni vodja inovacije skupaj 
z drugimi javnimi institucijami 
prišel do spoznanja, da javnost, 
predvsem pa mladi, ne poznajo 
dovolj pravic otrok, ki jih opredeljuje 
Konvencija Združenih narodov o 
otrokovih pravicah. 

Da bi jim približali suhoparnost 
v Konvenciji zapisanih členov na 

simpatičen, a hkrati izobraževalen 
način, so zasnovali posebno 
publikacijo, v pripravo katere so 
poleg različnih družbenoodgovornih 
strokovnih deležnikov vključili 
tudi otroke, ki jim je publikacija v 
prvi vrsti namenjena. Nastala je 
t. i. mala knjiga z veliko vsebino, 
e-knjiga z naslovom Pravice otrok: 
Varno in srečno otroštvo, ki nas na 
126 straneh ob spremstvu risbic 
otrok mariborskih vrtcev in šol ter 
ob vodstvu maskote Zajčka Migeca, 
ambasadorja projekta, popelje 
skozi osnovne pravice. Naslovnico 
knjige krasi zmagovalna risba 
5-letneg fanta iz vrtca Tezno, na 
popotovanje skozi pravice pa nas 

na uvodnih straneh popelje tudi 
pesem Toneta Pavčka Pravica 
pravic je pravica živeti.

Čeprav si snovalci knjige po 
tihem želijo, da bi nekoč izšla 
tudi v fizični obliki, pa je sedaj 
dostopna zgolj kot e-knjiga – 
med drugim jo lahko najdete na 
spletni strani Zveze Slovenska 
unija pacientov, ki je tudi 
nosilec projekta – a tako v 
veliko primerih še učinkoviteje 
nagovarja mlade, inovacija pa s 
takšnim pristopom vsebuje tudi 
trajnosten vidik. Gre za projekt, 
ki še vedno raste, se razvija in 
načrtov za prihodnost je še veliko. 

Predstavitev delovanja 
Hortikulturnega društva 
Maribor tudi za slepe in 
slabovidne

Hortikulturno društvo Maribor je eno 
od najstarejših tovrstnih društev 
na Slovenskem, saj bo v letu 2019 
praznovalo 150. obletnico delovanja. 
Eden najpomembnejših projektov 
društva je Zlata vrtnica, ki že 55 
let združuje 18 občin z namenom 
spodbujanja in nagrajevanja lepo 
urejenega okolja. V okviru Zlate 
vrtnice vsako leto podelijo priznanja 
in pohvale, ob letošnji podelitvi, ki 
je potekala marca na Fakulteti za 
kmetijstvo in biosistemske vede, pa 
so ob že 55. izvedbi pripravili tudi 
posebno predstavitveno publikacijo. 

Mapa, v kateri so predstavili 
delovanje društva in napovedali 
praznovanje 150-letnice, ni posebna 

le zato, ker vsebuje kar dva zanimiva 
vložna lista, ampak predvsem 
zato, ker je eden od njih namenjen 
posebni skupini deležnikov, ki sicer 
v Hortikulturnem društvu Maribor 
predstavljajo manjši del članstva. V 
sodelovanju z Medobčinsko zvezo 
slepih in slabovidnih so namreč 
pripravili povzetek vsebine mape 
v tipnem (taktilnem) zapisu v 
brajici, s pomočjo katere lahko 
slepi in slabovidni berejo. S tem 
so v Hortikulturnem društvu 
Maribor pojem vključevanja 
ranljivih skupin s papirja prenesli 
tudi v prakso in na inovativen 
način uresničili načelo OZN o 
dostopnosti informacij za slepe in 
slabovidne v praksi. 

Podobne inovativne projekte, s 
katerimi bodo nagovorili slepe in 
slabovidne, pa načrtujejo tudi v 
prihodnje.

Borut Ambrožič se je podpisal 
tudi pod inovacijo Tipološka 
hortikulturna publikacija.

SOCIALNE INOVACIJE 
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Inovativnost je treba vzpodbujati, 
negovati in razvijati ki izboljšujejo družbo

Tehniški šolski center Maribor 
je eden tistih udeležencev, ki 
na izboru za najboljšo inovacijo 
Podravja sodeluje že vrsto let. Ker 
gre za šolsko inštitucijo, ki mla-
dim podaja tehnična znanja, je 
vzpodbujanje inovativnega razmi-
šljanja še toliko bolj pomembno. 
O tem, kako inovativni so mladi 
in kako jih k inovativnosti vzpod-
bujajo v šolskem okolju, smo se 
pogovarjali z direktorjem centra 
in ravnateljem Srednje strojne 
šole Darkom Kukovcem. 

Na izboru za naj inovacijo 
Podravja sodelujete že vrsto let. 
Kako to?

Res je, že več let vsako leto na 
izbor prijavimo nekaj naših ino-
vacij. Dobro sodelujemo tako s 
Štajersko gospodarsko zbornico 
kot tudi z obrtno zbornico, kar se 
nam zdi zelo pomembno. Glede 
na to dobro sodelovanje smo se 
z veseljem odzvali vabilu k sode-
lovanju na razpisu za izbor inova-
cij. Enkrat je pri nas potekala celo 
podelitev. 

Kako pridete do inovaciji, ki jih 
pošljete na izbor?

Ne gre za inovacije, ki bi bile 
namensko pripravljene za ta raz-
pis. Pogosto so rezultat projek-
tnih nalog, ki jih fantje delajo 
skozi leto. Ni nujno, da je njihov 
cilj sodelovanje na tekmovanju 

ali razpisu. Fante, ki imajo inte-
res narediti nekaj takega, seveda 
z veseljem podpiramo. Za to 
imam tudi dva mentorja, ki vodita 
inovativno raziskovalno dejav-
nost. Bodisi se razpišejo naloge, 
še bolj veseli pa smo, ko pridejo 
dijaki sami s predlogom naloge 
in potem to nalogo izpeljejo ob 
pomoči in z malo usmerjanja 
mentorjev. Do nekaterih zani-
mivih inovacij pa pridemo tudi 
skozi 4. izpitno enoto za poklicno 
maturo v 4. letniku. Poti je torej 
dosti in vse so dobrodošle.  

Ste zadovoljni z odzivi dijakov? Bi 
rekli, da so dovolj zagnani?

Seveda, to je naša dodana vre-
dnost, zato smo tukaj. To nas pro-
movira. Pouk se trudimo nare-
diti čim bolj kakovosten. Naš naj-
večji uspeh pa je, če nam uspe v 
dijaku ob tem vzbuditi tudi željo 
in potrebo, da bi naredil nekaj, 
da bi to, kar se je naučil, uporabil 
in dodal še nekaj novega. To je 
največ, kar lahko naredimo. Od 
tu naprej pa bo tisti, ki želi, lahko 
sam nadgradil zgodbo.    

Se vam zdi, da je med mladimi 
dovolj inovativnosti, inovativnega 
razmišljanja?

Rekel bi, da je inovativnost. Res 
pa je tudi, da bi si mi želeli tega 
še več, saj inovativnosti nikoli ni 
dovolj. Na leto imamo kakšnih 
pet, šest projektov, ki so primerni 
za prijavo na take razpise. Pri teh 
projektih gre po eni strani za ino-
vacije, kjer dijaki ustvarjajo nekaj  

novega, gre pa seveda tudi za pre-
nos teoretičnih znanj v prakso. Ko 
govorimo o inovacijah, smo pogo-
sto preveč zahtevni. Ni namreč 
potrebno, niti mogoče, vsakič izu-
miti nove rakete, ampak je tudi 
majhen dodatek k nečemu obsto-
ječemu napredek, je inovacija – 
to je nesporno dejstvo. Skratka, 
mali koraki, ne moreš si vsakokrat 
izmisliti nekaj novega.

Se inovativnost pri mladih dovolj 
spodbuja? 

Je, vendar bi bilo lahko tega še 
precej več. Tudi zato, ker se je v 
šolah pogosto potrebno ukvar-
jati z drugimi stvarmi, kot je papi-
rologija, in potem zmanjka časa 
za druge, pomembnejše vsebin-
ske stvari.  Načeloma pa učite-
lji, posebno tisti, ki so zagnani za 
take stvari in so tudi sami že nekaj 
naredili, dijake zelo vzpodbujajo. 
Je pa problem, da jih za ta njihov 
entuziazem ne moremo posebej 
nagraditi, a se trudimo, da jim 
vsaj omogočimo raznorazna izo-
braževanja in da imajo najboljšo 
možno opremo. 

mojca.festanj@dialogco.eu

»Ko govorimo o inovacijah, smo pogosto preveč zahtevni.  
Ni namreč potrebno, niti mogoče, vsakič izumiti nove rakete, 
ampak je tudi majhen dodatek k nečemu obstoječemu 
napredek, je inovacija.«
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Gokart, ki ga lahko sestaviš kar sam

Iz Tehniškega šolskega centra so na letošnjem izboru zahvale za prispevek k inovativnosti 
prejele kar tri inovacije. Poleg gokarta avtorjev Davida Novaka in Mihaela Muršca je bila 
nagrajena še inovacija Adriana Obrula in Tea Butolena. Prvi je izdelal posebno napravo za 
stiskanje sirov, t. i. horizontalno sirasko prešo, kjer v posebnih modelih v horizontalni smeri 
stiskajo več sirov hkrati. Prešo danes tudi uporabljajo na kmetiji, s katere prihaja. Inovacija 
avtorja Tea Butolena pa je večnamenski delovni stroj domače izdelave. 

2. ŠTAJERSKI GOSPODARSKI FORUM 2018

Kompetenčni center za kadre kemijske industrije 
Projekt KOCKE S4- pametna specializacija

Partnerska podjetja 
ALBAUGH TKI d.o.o., AquafilSLO d.o.o., ATOTECH Slovenija d.d., CABLEX PLASTIK d.o.o., CHEMCOLOR Sevnica d.o.o., Cinkarna Celje d.d., TKI HRASTNIK, d.d.,  
Helios TBLUS, d.o.o., Helios Domžale, d.o.o., Helios Kemostik d.o.o., Belinka Perkemija, d.o.o., Belinka Belles, d.o.o., Hgtrade, d.o.o., Henkel Maribor d.o.o., Henkel Slovenija d.o.o.,   
Henkel-Storitve d.o.o., JUB d.o.o., JUTEKS d.o.o., Kovinoplastika Laharnar d.o.o., Melamin d.d. Kočevje, MITOL d.d., Sežana, Olma d.o.o., Plastik SI, d.o.o., Polycom Škofja Loka d.o.o., 
S E P d.o.o., SMITHERS-OASIS ADRIA, d.o.o., STATUS, d.o.o., Metlika, TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., REGRANULAT d.o.o., TOMPLAST, d.o.o. in UNITPLAST d.o.o.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

31
vključenih 
partnerskih podjetij

3019
V partnerstvu izvedenih

vključitev

na 410
usposabljanjih

od tega v 
usposabljanja 
vključenih

1272
oseb

od 
tega 539

žensk

7
poklicev/profilov

Izveden model 
kompetenc za proizvodni delavec, upravljalec/vodja kemijskega procesa/linije, tehnolog, razvojnik, 

komercialist/produktni svetovalec in dodatno kemijski analitik ter vodilni/vodstveni delavec.

Model kompetenc je temeljni dokument za povečanje ključnih kompetenc izbranih panožnih 
profilov zaposlenih, da bodo povečali svojo zaposljivost ter hkrati prispevali k rasti, dvigu kakovosti 
in konkurenčnosti svojega podjetja, kemijske industrije in tudi slovenskega gospodarstva.

Izdelan načrt izobraževanj

Ustanovitev Mreže 
kadrovikov  
KoCKE –  
krepitev  
kadrovske funkcije

Z razvojem kompetenc zaposleni prispevajo k dvigu konkurenčnosti in dodane vrednosti podjetij. 

Vzpostavili smo kompetenčni center za razvoj kadrov, ki ga izvaja partnerstvo. 
Rezultat je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih.  
Posledica pa je vidna v podjetjih, kot tudi krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva v celoti.

Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami, drugimi KoCi, SRIPI in drugimi relevatnimi deležniki za učinkovito 
izvajanje projekta. 

Poročilo vodilnega partnerja GZDBK: ODlIčnI REZUltatI

www.gzdbk.si/si/projekti/kocke-s4

Ena od treh inovacij, ki jih je na 
izbor letos prijavila šola, je bil doma 
narejen gokart. Zanimivost te 
inovacije je med drugim tudi v tem, 
da je nastala s sodelovanjem dveh 
avtorjev, ki prihajata iz različnih šol, 
Davida Novaka iz Srednje strojne 
šole in njegovega prijatelja Mihaela 
Muršca, ki obiskuje gimnazijo. Oba 
se jeseni vpisujeta na fakulteto 
za strojništvo, kjer bosta iz sicer 
nekoliko drugačnih izhodišč lahko 
še nadgrajevala svoje tehnično 
znanje. Mi smo se pogovarjali z 
Davidom,  ki nam je ob koncu 
maturitetnih izpitov predstavil pot 
njune inovacije.

Zakaj gokart?

S kolegom sva pogosto hodila na 
karting, kar je bilo kar drago. Potem 
pa sva se spomnila, da bi lahko 
gokart pravzaprav poskusila narediti 
kar sama. Idejo sva dobila med 
poletnimi počitnicami in se takoj 
lotila dela, z začetkom šole pa sva se 
obrnila tudi na mentorja. Pri tem je 
pomembno, da najdeš primernega, 
ki se vsaj malo spozna na to in je tudi 
zagnan, kar je najbolj pomembno. 
Kako sta začela in kaj je bil vajin cilj?
Najprej sva čisto po otroško naredila 
skico na tla, da sva dobila občutek 
velikosti. Najin cilj je bil, da bo gokart 
lahko šel v avto. Pomemben del 
zamisli je bil tudi, da bi bil gokart 
sestavljen iz vijačnih zvez, da bi 
lahko prodajali komplete, ki bi jih 
sestavil sam doma, kot nekakšne 
lego kocke. Tako bi potem ta gokart 
lahko sestavili tudi otroci, tam nekje 

pri petnajstih letih. To bi bilo po eni 
strani enostavno, po drugi pa bi tako 
otroke tudi navdušilo za tehniko. 
Da ne bi bili samo na telefonih, 
igricah in tablicah. V smislu igrač, ki 
spodbujajo tehniko, česar je sedaj 
moč več dobiti v tujini.

Kakšne materiale in sestavne 
dele sta uporabila?

Konstrukcija gokarta je iz navadnih 
tankostenskih profilov, cevi. Za motor 
sva uporabila motor iz mopeda in 
ga seveda posebej prilagodila, saj 
so povsem drugačni prenosi. Prav 
tako je bilo treba prilagoditi zavore, 
naredila sva poseben nastavek za 
disk, ročko za hidravliko sva skrila 
pod sedež in še bi lahko našteval. 
Ukvarjala sva se seveda tudi s  
stabilnostjo. Kar veliko dela je bilo z 
vsem skupaj.
 
Kako dolgo pa je vse skupaj 
trajalo?

Kakšne pol leta aktivnega dela. 
Gokart je sedaj vozen, smo 
se vozili po šolskem igrišču. 
Trenutno npr. lahko dosega 
hitrost nekje do 50 km/h, kar 
je sicer počasneje kot pravi 
gokart, a prednost tega vozila je 
v tem, da bi lahko bil cenovno 
precej ugodnejši od pravega 
tovarniškega gokarta. Zaenkrat 
je sicer narejen le en kos, 
razmišljava pa tudi o nadaljnjih 
dodelavah.

Se tudi sicer ukvarjaš s 
kakšnimi podobni projekti?

Seveda, še en projekt, pri katerem 
sodelujem, je električno kolo, za 
katerega smo s kolegi celo našli 
sponzorje. Nekaj podjetij se je 
odzvalo na naše prošnje, tako da 
imamo projekt v celoti financiran. 
Zavedam se, da če narediš dobro 
stvar in oni to vidijo, je velika 
možnost, da te kdaj zaposlijo. 
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Gokart, ki ga lahko sestaviš kar sam

Kompetenčni center za kadre kemijske industrije 
Projekt KOCKE S4- pametna specializacija
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Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
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Duševno zdravje zaposlenih je skrb  
države, delodajalcev in  zaposlenih 
 
V okviru projekta »Celovita psihosoci-
alna podpora podjetjem za aktivno sta-
ranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo 
in aktivno v prihodnost!«, ki ga sofi-
nancirata Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada ter Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, je 7. junija 2018 v Mariboru 
potekala uvodna strokovna konferenca, 
namenjena delodajalcem, managerjem, 
kadrovskim delavcem in drugim pred-
stavnikom strokovne javnosti. Na konfe-
renci so tako uvodni govorci in govorke 
kot strokovnjaki in strokovnjakinje 
pozornost namenili različnim vidikom 
duševnega zdravja zaposlenih, še pose-
bej starejših, in obvladovanju psihosoci-
alnih dejavnikov tveganja, pa tudi nacio-
nalnim  politikam na tem področju. 

Udeleženci so bili motivirani za vse-
binsko nadgradnjo 

Konferenca je z združitvijo strokovnja-
kov, kadrovikov, delodajalcev in zapo-
slenih pod tematiko skrbi za duševno 
zdravje zaposlenih odprla priložnost za 
celovit pogled na problematiko večjega 
števila bolniških odsotnosti zaradi dušev-
nih motenj. Takšno sliko prikazujejo 
tako evropske kot slovenske statistike, 
ki kažejo, da je depresija bolezen tega 
desetletja. Udeleženci konference so bili 
seznanjeni s poudarki nacionalnih poli-
tik, ki pomen varnosti in zdravja pri delu 
ter kulturo preventive na tem podro-
čju umeščajo visoko na prioritetno listo 
države in posameznih delovnih organi-
zacij. Beležijo pa se tudi svojevrstni izzivi, 
ki jih prinaša evropski trend staranja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

delovno aktivne populacije. Na kon-
ferenci je bilo tudi izpostavljeno, da 
bo v prihodnosti potrebno ponovno 
definirati pojem starosti ter drugače 
pristopati k usposabljanju vodij za 
vodenje skupin zaposlenih. 

Na dogodku se je odražal pomen 
tovrstnih strokovnih srečanj, ki odkri-
vajo trende in osvetljujejo proble-
matike ter možne rešitve na podro-
čju skrbi za duševno zdravje zaposle-
nih. Tako govorniki kot udeleženci 
so poročali o tem, da bi želeli podati 
in prejeti še več informacij, prav tako 
pa družno iskati rešitve za ustvarja-
nje ne le bolj zdravih delovnih okolij, 
ampak tudi okolij, kjer se bodo zapo-
sleni imeli priložnost nadgrajevati in 
razvijati. 

KAJ JE DUŠEVNO ZDRAVJE?

Duševno zdravje ne pomeni 
le odsotnosti duševne 
bolezni. Gre za stanje 
dobrega počutja, v katerem 
posameznik razvija svoje 
sposobnosti, se spoprijema 
s stresom v vsakdanjem 
življenju, učinkovito in 
plodno dela ter prispeva v 
svojo skupnost. (Svetovna 
zdravstvena organizacija)

info@stajerskagz.si
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Operacijo NAPREJ sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Duševno zdravje zaposlenih je skrb  
države, delodajalcev in  zaposlenih 

Ključna sta celovitost pristopa k 
duševnemu zdravju zaposlenih ter 
sodelovanje vseh deležnikov

Udeleženke in udeleženci na konfe-
renci so bili deležni celovite obrav-
nave problematike in sooblikovanja 
pogleda na duševno zdravje zapo-
slenih, saj sta statistične podatke in 
strokovna mnenja spremljala tudi 
osebna izkušnja ter praktičen prikaz 
stanja na področju zdravstvene poli-
tike zaposlenih iz Velike Britanije. 
Celovitost in sodelovanje snovalcev 
politike, delodajalcev in zaposlenih 
pa poudarja tudi osebna zdravnica, 
specialistka medicine dela, prometa 
in športa. Ugotavlja, da so pri ohra-
njanju in krepitvi duševnega zdravja 
zaposlenih ključni podpora uprave 
in sindikata podjetja, usposobljenost 
vodstvenih kadrov ter prenos preven-

tivne kulture na zaposlene z ozavešča-
njem in opolnomočenjem o pomenu 
skrbi za lastno duševno zdravje.  

Strokovnjakinje in strokovnjaki ugo-
tavljajo, da zavedanje o pomenu varo-
vanja zdravja na delovnem mestu 
sicer narašča, tako v strokovnih in 
političnoodločevalskih krogih kot 
tudi med zaposlenimi in delodajalci. 
Vendar podatki in pregled praks 
iz analize stanja, ki je bila v okviru 
Projekta NAPREJ izvedena januarja 
2018, kažejo, da se trg dela v Sloveniji 
še zmeraj ni uspel prilagoditi novim 
družbenim in demografskim izzivom. 
Zato so aktivnosti, ki jih v naše okolje 
prinaša projekt, še kako potrebne in 
dobrodošle. Eden izmed poglavitnih 
ciljev projekta je tako razviti Program 
PSDT, ki bo predstavljal celovito, sis-
tematično in strokovno osnovano 

rešitev za delodajalce za lažje obvla-
dovanje psihosocialnih dejavnikov 
tveganja med zaposlenimi ter boljše 
ohranjanje in krepitev duševnega 
zdravja zaposlenih. Končni izdelek 
bo priročnik, ki bo tudi javno dosto-
pen. Program je bil v svoji začetni fazi 
predstavljen tudi na konferenci. 

Uvodno strokovno konferenco je v 
sodelovanju s strokovnimi sodelavci 
na projektu, Izobraževalno razisko-
valnim inštitutom Ljubljana in Štajer-
sko gospodarsko zbornico, pripravila 
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih 
možnosti Prizma, ki je nosilka Pro-
jekta NAPREJ. Izvajanje projekta se je 
začelo konec lanskega leta in bo tra-
jalo do konca septembra 2021. 

Več o konferenci si lahko ogledate na 
spletni strani www.naprej.eu.

• Spodbujanje in ohranjanje duševnega zdravja delavcev je bistvenega pomena za dvig produktivnosti. 
• Med dejavnike tveganja za okvaro duševnega zdravja spada predvsem stres, ki so mu delavci izpostavljeni na 

delovnem mestu. 
• Poraba antidepresivov v Sloveniji narašča.
• Zdravniki jih največ predpišejo odraslim med 45. in 64. letom.
• Zaradi duševnih motenj je bilo med letoma 2009 in 2013 v povprečju 18.471 primerov bolniške odsotnosti na 

leto (2,5 odstotka vseh bolniških odsotnosti). 
• Bolniška odsotnost zaradi duševnih motenj je dolga (povprečno trajanje ene odsotnosti z dela zaradi duševnih 

motenj 44 dni – 48 dni moški in 42 dni ženske).
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SRIP KROŽNO GOSPODARSTVO

Večkriterijsko načrtovanje tehnologij in 
produktov na osnovi sekundarnih surovin

Za prehod v krožno gospodarstvo 
niso dovolj le namere, strate-
gije in politična podpora, potre-
ben je razvoj metod, tehnologij in 
poslovnih modelov, ki bodo upo-
rabni za podjetja. 

SRIP – Mreže za prehod v kro-
žno gospodarstvo je združil pod-
jetja in raziskovalne institucije, 
ki so definirali glavna fokusna 
področja za raziskovanje in načr-
tovanje prebojnih tehnologij, 
proizvodov in storitev za prehod 
iz linearnega v krožno ravnanje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

z viri. Fokusno področje sekun-
darne surovine je izpostavilo pro-
blematiko predelave gradbenih 
in industrijskih odpadkov, bio-
loških odpadkov, odpadne ele-
ktrične in elektronske opreme, 
odpadne plastike, tekstila in 
papirja ter odpadnih voda in 
gospodarjenja s pitno vodo. Pri 
razvoju tehnologij za predelavo 
odpadkov v sekundarne surovine 
ali izdelke in funkcionalne mate-
riale imajo najpomembnejšo 
vlogo inženirji, ki imajo znanja 
za preliminarno načrtovanje, 
dimenzioniranje, projektiranje 
in optimizacijo tehnologij in pro-
cesov ter izpeljavo projektov od 
ideje do realizacije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med klasičnimi projekti in projekti 
krožnega gospodarstva so razlike.

Projekti na področju krožnega 
gospodarstva se razlikujejo od 'kla-
sičnih' projektov in imajo dolo-
čene posebnosti, kot npr. malo 
raziskane tehnologije, zahtevne 
raziskave in razvoj, visoka investi-
cijska vlaganja in nizke finančne 
koristi, zaradi česar so klasični eko-
nomski kazalci takšnih projektov  
praviloma neugodni. Potrebno se 

je zavedati, da gre praviloma za dol-
goročne projekte z nizko dodano 
vrednostjo, ki zahtevajo vlaganja t. 
i. dolgoročnega ali potrpežljivega 
kapitala, za katerega je značilno, da 
ne pričakuje hitrih dobičkov.

Med klasičnimi projekti in projekti 
krožnega gospodarstva so razlike.

Projekti na področju krožnega 
gospodarstva se razlikujejo od 'kla-
sičnih' projektov in imajo dolo-
čene posebnosti, kot npr. malo 
raziskane tehnologije, zahtevne 
raziskave in razvoj, visoka investi-
cijska vlaganja in nizke finančne  
koristi, zaradi česar so klasični eko- 
nomski kazalci takšnih projektov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nomski kazalci takšnih projektov 
praviloma neugodni. Potrebno se 
je zavedati, da gre praviloma za dol-
goročne projekte z nizko dodano 
vrednostjo, ki zahtevajo vlaganja t. 
i. dolgoročnega ali potrpežljivega 
kapitala, za katerega je značilno, 
da ne pričakuje hitrih dobičkov. 
 
Pomembno je razviti metodologijo 
projekta.

Zaradi navedenih posebnosti 

zorka.novak@um.si
Univerza v Mariboru, Fakulteta  
za kemijo in kemijsko tehnologijo 

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

V strategiji SRIPA – Mreže 
za prehod v krožno gospo-
darstvo je izpostavljeno, da 
prehod iz linearnega v kro-
žno gospodarstvo pomeni 
nove izzive in priložnosti 
za preobrazbo gospodar-
stva ter ustvarjanje novih 
in trajnostnih konkurenč-
nih prednosti na evropski 
in globalni ravni. 

SRIP se osredotoča na šest 
fokusnih področij: 

• trajnostna energija, 
• biomasa in alternativne 

surovine,
• sekundarne surovine,
• funkcionalni materiali,
• procesi in tehnologije 

in
• krožni poslovni modeli.

Potrpežljivi kapital je drugo ime za dolgoročni kapital. Njegova 
najpomembnejša značilnost je, da je vlagatelj pripravljen vložiti denar 
brez pričakovanj o hitrih donosih.

Tako pravi teorija, že nekaj časa pa so potrpežljiva posojila na voljo 
tudi pri SID banki. Gre za posojila za financiranje obratnega kapitala in 
naložb z namenom kapitalskega utrjevanja malih in srednjih podjetij.
Ta posojila so namenjena malim in srednjim podjetjem, ki imajo 
zdrava jedra, a zaradi finančnih težav ne morejo narediti koraka naprej 
in se razvijati. Konkretneje – gre za posojila podjetjem, ki imajo obseg 
kapitala v vseh sredstvih nizek, med 12,5 in 40 odstotki. Ročnosti teh 
posojil so od 6 do 12 let, moratorij za odplačilo glavnice je polovica 
ročnosti kredita, vrednost kredita pa je lahko od 100 tisoč do 5 
milijonov evrov. SID banka je ta posojila uvedla sicer že leta 2016, 
sredstva pa so še vedno na razpolago. 

[1] Zorka Novak Pintarič, Zdravko Kravanja, The Importance of using Discounted Cash Flow Methodology in Techno-eco-
nomic Analyses of Energy and Chemical Production Plants, Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Envi-
ronment Systems, 5 (2), 2017.
[2] Damjan Krajnc, Eko-dizajn: okoljsko načrtovanje, razvoj in analiziranje proizvodov in procesov, Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2014.
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Večkriterijsko načrtovanje tehnologij in 
produktov na osnovi sekundarnih surovin

je potrebno razviti sistematično 
metodologijo za izvajanje projek-
tov na področju krožnega gospo-
darstva in jo uvesti v učne načrte 
izobraževalnih institucij. Hkrati je 
potrebno s temi znanji izobraziti 
kadre v industriji, in sicer v sklopu 
vseživljenjskega učenja, da bodo 
znali prepričati odločevalce in 
lastnike kapitala o pomenu in nuj-
nosti projektov krožnega gospo-
darstva. 

Predlagan pristop poteka po nasle-
dnjih korakih:

1. pregled vseh tokov, ki priha-
jajo v sistem in iz njega izhajajo, 
vključno z zbiranjem informacij 
o količini in sestavi teh tokov, 
prisotnosti nevarnih snovi ipd., 

2. iskanje alternativ za predelavo 
tokov, ki predstavljajo stranske 
produkte ali odpadke, v sekun-
darne surovine ali proizvode 
z višjo dodano vrednostjo ter 
iskanje alternativ za zmanjšanje 
nastajanja odpadkov, 

3. pridobivanje podatkov in nor-
mativov za nove tehnologije in 
produkte iz literature, z labora-
torijskimi eksperimenti in teh-
ničnim načrtovanjem, z upo-
rabo procesnih simulacij, izra-
čunov in računalniških orodij, 

4. ekonomske analize, 

5. analize vplivov na okolje, 

6. analize družbenih vplivov, 

7. izbor alternativ z večkriterijskim 
odločanjem.

 
Pomembno je predvideti obrato-
valne stroške projekta …

Za ekonomsko analizo je potrebno 
izračunati masne in energijske 
bilance ter na osnovi tega izvesti 
dimenzioniranje opreme in oce-
niti njeno ceno, na osnovi česar 
določimo potrebno investicijo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sledi ocena obratovalnih stro-
škov, ki vključujejo stroške ener-
gije, surovin, kemikalij, plač, vzdr-
ževanja, transporta itd. Določiti je 
treba prihodke, ki lahko izvirajo iz 
višje cene novega ali izboljšanega 
produkta, nižjih stroškov ravnanja 
z odpadki, nižje okoljske takse ipd. 
Te kategorije združimo v izračun 
ekonomskih kazalcev, kot so neto 
sedanja vrednost, interna stopnja 
donosnosti, doba vračanja itd. [1]
 
… oceno vplivov na okolje in …

Oceno vplivov na okolje izve-
demo z metodo življenjskega cikla 
(LCA), ki oceni proizvod ali pro-
ces tako, da ne upošteva samo vpli-
vov, ki jih povzroča proizvodnja 
izdelka, ampak tudi vplive prido-
bivanja surovin in energije za proi-
zvodnjo izdelka, vplive, ki nastajajo 
pri njegovi uporabi in transportu, 
ter končno vplive sežiga, kompo-
stiranja, odlaganja in recikliranja 
odpadkov. Z metodo LCA ovre-
dnotimo skupne zahteve po ener-
giji, potencial globalnega segre-
vanja, tanjšanja ozonske plasti, 
acidifikacije, evtrofikacije, fotoke-
mičnega ozona, vodni odtis, toksič-
nost za ekosistem in ljudi ipd. [2]

… na družbo

Vplive projektov krožnega gospo-
darstva na družbo ocenimo s šte-
vilom novih delovnih mest v pro-
cesih krožnega gospodarstva, viš-
jimi prispevki v državno blagajno,  
nižjimi izdatki države za brezpo-
selne, ugodnostmi novih obratov 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

za lokalne skupnosti, npr. subven-
cionirano varstvo otrok, štipendije, 
podpora lokalnim skupnostim, 
športnim klubom ipd.

Večkriterijsko optimiranje

Iz nabora alternativ nato izberemo 
najboljše tehnologije in proizvode 
z uporabo matematičnega optimi-
ranja, kjer hkrati optimiramo dis-
kretne spremenljivke, to so različne 
alternativne tehnologije in proi-
zvodi, ter zvezne spremenljivke, 
kot so obseg proizvodnje, prodaja 
na različnih trgih ipd. Večkriterij-
sko optimiranje lahko izvedemo z 
uporabo Pareto metode, s katero 
dobimo množico enakovrednih 
rešitev, za katere je značilno, da ni 
mogoče izboljšati enega kriterija, ne 
da bi ob tem poslabšali druge. [3]  

Drug način je uporaba sestavljenih 
kriterijev, kjer ekonomske, okoljske 
in socialne vplive izrazimo v monetar-
nih enotah in izvedemo optimizacijo 
sestavljenega trajnostnega kriterija 
[4]. S tem se vzpostavijo kompromisi 
med ekonomskimi, okoljskimi in 
socialnimi kriteriji, kar vodi do opti-
malnega izbora tehnologij in proi-
zvodov za povečanje krožnosti.

Predlagana metodologija predsta-
vlja temelj za vzpostavitev računal-
niško podprte platforme za izvedbo 
projektov krožnega gospodarstva, 
katere namen je združiti in povezati 
metode, pristope in metodologije 
za večkriterijsko načrtovanje tehno-
logij in krožnih poslovnih modelov 
(slika 1).

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

[3] Zorka Novak Pintarič, Zdravko Kravanja, The Importance of Proper Economic Criteria and Process Modeling for Single- 
and Multi-Objective Optimizations, Computers & Chemical Engineering, 83, 35-47, 2015.
[4] Žan Zore, Lidija Čuček, David Širovnik, Zorka Novak Pintarič, Zdravko Kravanja, Maximizing the sustainability net pre-
sent value of renewable energy supply Networks, Chemical Engineering Research and Design, 131, 245-265, 2018.
[5] Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, Akcijski načrt, 2017.

SRIP KROŽNO GOSPODARSTVO

(slika 1).
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SRIP – KROŽNO GOSPODARSTVO

• ACIES BIO, d. o. o., Ljubljana: 
predstavitev inovativne tehnolo-
gije Whey2Value, ki omogoča pre-
delavo odpadne kisle sirotke, ki 
za mlekarsko industrijo pomeni le 
strošek, v vitamin B12. | www.acies-
bio.com

• Algen, center za algne tehnolo-
gije, d. o. o., Ljubljana: predstavi-
tev algne čistilne tehnologije v kro-
žnem gospodarstvu. | www.algen.eu

• ARS PHARMAE, d. o. o., Ljubljana: 
predstavitev ene prvih  sloven-
skih patentiranih naravnih zdra-
vilnih učinkovin iz lubja bele jelke 
iz kočevskih gozdov Abigenol® | 
www.arspharmae.com

• Inštitut za okoljevarstvo in sen-
zorje, d. o. o., Maribor: predstavi-
tev EU projekta RESYNTEX – nov 
krožni koncept: tekstilni odpadki 
kot surovina za kemično in teks-
tilno industrijo. |  www.ios.si | 
resyntex.eu

• SOVEN, d. o. o., Selnica ob Dravi: 
predstavitev krožnega gospodarstva 
z naravno ovčjo volno: odpadek ali 
zelo uporaben lokalen material za 
dom ali oblačila. | www.soven.si

• ZEOS, ravnanje z električno in 
elektronsko opremo, d. o. o., 
Ljublja¬na: prikaz okolju in gospo-
dinjstvom prijaznega zbiranja 
e-odpadkov in odpadnih baterij. | 
www.zeos.si  

• Bokri, d. o. o., Radlje ob Dravi: 
predstavitev 100-% biorazgradlji-
vih proteinskih cvetličnih lončkov. 
| www.bioplasticpot.com

Srečanje predstavnikov vseh SRIPOV 
smo pripravili v maju v Mariboru. Sre-
čanje je potekalo v Umetnostni gale-
riji Maribor, kjer so  bili prav tako 
predstavljeni primeri novih praks 
s področja krožnega gospodarstva, 
turizma in hrane.

Od 5. do 7. septembra letos bo v Por-
torožu v organizaciji SRIPA – Krožno 
gospodarstvo in Fakultete za kemijo 
in kemijsko tehnologijo Univerze v 
Mariboru potekala 1. mednarodna 
konferenca Tehnologije in poslovni 
modeli za krožno gospodarstvo.

 Več informacij o konferenci lahko 
dobite na spletni strani https://
tbmce.um.si/. 

Na konferenco ste seveda vljudno 
vabljeni, za člane SRIPA – Krožno 
gospodarstvo je kar nekaj posebnih 
ugodnosti.

Na 3. mednarodni konferenci 
Circular Change so se predstavili:

Krožno v gospodarstvu v vsakdanjem 
življenju 

Sodelovanje v SRIPU kaže prve 
rezultate 
 
Strateško razvojno-inovacijsko 
partnerstvo – Mreže za prehod v 
krožno gospodarstvo kaže prve 
rezultate povezovanja in razvoj-
nega sodelovanja gospodarstva in 
raziskovalno-razvojnih inštitucij. 
Gre predvsem za aktivnosti, ki so 
potrebne za pripravo in izvajanja 
razvojnih projektov na različnih 
tehnoloških stopnjah razvoja/
TRL 3-6 v okviru javnega razpisa 
Ministrstva za izobraževanje, zna-
nost in šport  ter TRL 7-9 v okviru 
javnega razpisa za razvojne pro-
jekte Ministrstva za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo. Ob tem 
velja izpostaviti tudi sodelovanje 
nevladnega sektorja (gospodarske 
zbornice in druge nevladne orga-
nizacije) kot podpore gospodar-
stvu in širši družbeni skupnosti 
na področju informiranja in pro-
mocije, usposabljanja, organiza-
cije  različnih strokovnih dogod-
kov, hkrati pa v smislu osveščanja 
o pomenu krožnega gospodarstva 
in krožnega načina življenja niz-
koogljične družbe za čim manj 
odpadkov in vplivov na podnebje 
ter s tem prispevanja k večji bla-
ginji družbe in vsakega posame-
znika. 

Štajerska gospodarska zbornica 
kot upravljavka SRIPA – Krožno 
gospodarstvo se zaveda pomena 
prehoda v krožno gospodarstvo, 
ki zahteva korenite spremembe 
na vseh ravneh in vseh podro-
čjih. Zato se iskreno zahvaljujemo 

vsem članom SRIPA za sodelova-
nje in hkrati želimo veliko uspeha 
v prihodnje.

Vse informacije o SRIPU: 
www.srip-krozno-gospodarstvo.si 
in za dodatna vprašanja: 
srip@stajerskagz.si

Pregled aktivnosti

»Skupni predlog vsebin in ukre-
pov na področju internacionaliza-
cije strateških razvojno-inovacij-
skih partnerstev« je dokument, ki 
smo ga skupaj pripravili predstav-
niki SRIPOV. Zvedamo se namreč 
nujnosti dodatnih aktivnosti na 
področju internacionalizacije. 
Dokument smo maja naslovili na 
MGRT in Javno agencijo SPIRIT. 
Med pomembnimi aktivnostmi 
sta tudi digitalizacija (npr. block-
chain tehnologija) ter interdisci-
plinarno povezovanje med posa-
meznimi SRIPI kakor tudi s kom-
petenčnimi centri, kot sta KROG 
in KoCKE.  
Dopolnitev Akcijskega načrta 
SRIPA – Krožno gospodarstvo 
smo dobili potrjeno aprila, in 
sicer za fokusno področje sekun-
darnih surovin. Šlo je za dopol-
nitev na področju trajnostnega 
gospodarjenja s pitno vodo.
Sodelovali smo na 3. mednarodni 
konferenci Circular Change. Na 
konferenci, ki je maja potekala 
v Kostanjevici na Krki in v Mari-
boru, je bil predstavljen tudi Kaži-
pot prehoda v krožno gospodar-
stvo Slovenije, naš prispevek pa je 
bila priprava razstave in panela o 
razvojno–tehnoloških inovativnih 
primerih nekaterih članov SRIPA, 
ki delujejo na področju biogospo-
darstva, kar je bila tudi osrednja 
tema  konference. 

dragica.marinic@stajerskagz.si
koordinatorica SRIPA – Krožno 
gospodarstvo

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

Evropska komisija je januarja letos sprejela nov sve-
ženj ukrepov o krožnem gospodarstvu, ki bodo evrop-
skim podjetjem in potrošnikom pomagali pri prehodu 
v bolj krožno gospodarstvo. 
 
Več o tem: http://data.consilium.europa.eu/doc/
document/ST-5478-2018-INIT/sl/pdf
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Na 3. mednarodni konferenci 
Circular Change so se predstavili:

Krožno v gospodarstvu v vsakdanjem 
življenju 

Vstop in poslovanje 
na nemškem trgu 

Nemški trg zaradi svoje bližine, 
odličnega gospodarskega stanja in 
velike kupne moči za marsikatero 
podjetje predstavlja ciljno destina-
cijo za širitev poslovanja. Visoka 
kupna moč, ogromen podjetniški 
sektor, aktiven kapitalski trg, pravna 
urejenost in podobna poslovna kul-
tura so pogoji, ki odpirajo sloven-
skim podjetjem številne priložnosti. 

Štajerska gospodarska zbornica se 
zelo dobro zaveda pomena krepi-
tve izvoznih podjetij in želi ustvarjati 
možnosti za njihov razvoj. Štajerska 
je poznana kot industrijska regija, 
vedno je bila zelo izvozno usmerjena 
in tudi danes je tako. V regiji posluje 
veliko podjetij, ki so v lasti tujega, 
tudi nemškega kapitala, veliko naših 
delavcev hodi na delo v Nemčijo. 
Tudi zato v programih in projek-

tih zbornice dajemo velik poudarek 
tistim projektom, ki bodo okrepili 
razvojna in na globalne trge usmer-
jena podjetja.

Pogoji za vstop so zahtevni

Kljub mnogim prednostim pa je 
vstop na nemški trg za slovenska 
podjetja izjemno zahteven: visoka 
konkurenčnost in zasičenost trga, 
izjemno kompleksen davčni sistem, 
stroški vstopa so visoki, prav tako 
pričakovanja poslovnih partnerjev 
glede kakovosti in drugih poslovnih 
pogojev. 

Štajerska gospodarska zbornica je v 
ta namen pripravila delavnico Vstop 
in poslovanje na nemškem trgu, na 
kateri so sodelovali nemški in sloven-
ski strokovni referenti. Udeleženci 
so prejeli informacije o glavnih zna-
čilnostih nemškega trga, po koncu 
dogodka pa je bilo tudi veliko prilo-

žnosti za individualna vprašanja.

Njegova ekselenca mag. Franci But, 
veleposlanik Republike Slovenije 
v Berlinu, osrednji gost in govorec 
delavnice, je udeležencem predsta-
vil nemški trg in poslovanje na njem. 

Zanimive vsebine srečanja

Na delavnici je bilo izpostavljeno 
predvsem to, da ko razmišljamo o 
vstopu na nemški trg, je treba raz-
misliti o viziji in strategiji nastopa na 
njem. Pri samem nastopu pa lahko 
uporabimo izkušnje na drugih trgih, 
denimo hrvaškem ali avstrijskem.

Nemci so pri svojem delovanju zelo 
strukturirani in sistematični. Pogod-
beni odnos radi uredijo do podrob-
nosti, kar tudi zapišejo v pogodbah. 
Za slovenske partnerje je to pred-
nost, saj pri poslovanju vedo, pri čem 
so. Udeleženci so vse potrebne infor-

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

info@stajerskagz.si

KAKO POSLOVATI V NEMČIJI
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macije v zvezi z napotitvijo delavcev 
z davčno-pravnega vidika pridobili s 
strani referentke Helene Polič Kosi, 
na kaj morajo biti pozorni pri opra-
vljanju storitev v Nemčiji, pa jih je 
opozoril Miran Mihelič iz podjetja 
Mihelič in partnerji, d. o. o.

Po mnenju Pavla Orešnika iz odve-
tniške pisarne Rechtsanwälte Elser, 
Dr. Kohnke, Dr.Krugler naj sloven-
ska podjetja zelo pretehtajo, ali v 
Nemčiji ustanoviti podjetje. Če so 
dobavitelj nemškim podjetjem, ga 
namreč ne potrebujejo. Smiselno pa 
ga je ustanoviti, če prodajajo izdelke 
končnim kupcem in si prek svojega 
podjetja v Nemčiji želijo zgraditi bla-
govno znamko in ugled. Orešnik je 
udeležencem delavnice podal infor-
macije, na kaj morajo biti pozorni 
pri ustanovitvi podjetja v Nemčiji. 

Podobna poslovna kultura je 
prednost

Ko razmišlja o miselnosti in poslovni 
kulturi nemških in slovenskih poslov-
nežev, nam je Milisavljević, vodja 

kontaktne pisarne dežele Rhein-
land-Pfalz za Slovenijo, Srbijo, Črno 
goro, Makedonijo ter Bosno in Her-
cegovino, povedal, da sta si soraz-
merno podobni. Pomembno razliko 
pa vidi v dejstvu, da Nemci velikokrat 
že na začetnih sestankih takoj prei-
dejo k bistvu, medtem ko so sloven-
ski na začetku nekoliko bolj zadržani. 
Hkrati se Nemci, če jih sodelovanje 
ne zanima, niti ne odzovejo na pova-
bilo na sestanek in se ne sestanejo 
zgolj iz vljudnosti ali radovednosti. 
Zato je vzpostavitev prvega stika bolje 
prepustiti agentu, ki ima s tem veliko 
več izkušenj. 

Aktivnost slovenskih podjetij v 
Nemčiji je velika

Slovenska podjetja so v preteklem 
letu izvozila za več kot 28 milijard 
evrov blaga, kar je 13,1 odstotka 
več kot predlani, uvozila pa so za 27 
milijard in pol evrov blaga oz. 14,2 
odstotka več kot v letu 2016. Izvoz 
iz Slovenije od leta 2011, ko je prvič 
presegel predkrizno raven, nepre-
stano raste. Pokritost uvoza z izvozom 

je več kot 99-odstotna, primanjkljaj 
v blagovni menjavi s tujino znaša na 
letni ravni nekaj več kot 17 milijonov 
EUR.

Največji delež slovenskega izvoza so 
tudi lani predstavljala cestna vozila, 
sledi pa izvoz proizvodov iz skupine 
električnih strojev in naprav. Tudi k 
skupnemu uvozu je največ prispeval 
uvoz proizvodov iz skupine cestnih 
vozil. Sledil je uvoz proizvodov iz sku-
pine nafte in naftnih derivatov. 

Popolnoma jasno je, da je Nemčija 
seveda za slovenska podjetja ne samo 
največji, najbolj zanimiv in najbolj 
privlačen trg, ampak tudi trg, za kate-
rega se zdi, da vemo veliko o njem. 
Zaradi bližine, gospodarskega poten-
ciala in velike kupne moči predstavlja 
za marsikatero slovensko, in seveda 
tudi podravsko podjetje, ciljno desti-
nacijo za razširitev svojega poslovanja. 

Glede na odličen odziv in zanima-
nje na delavnico bomo na Štajerski 
gospodarski zbornici v prihodnje še 
zagotovo ponovili tovrstne delavnice.

Velike in srednje družbe v Podravju v 20172

34

Velike 
gospodarske 

družbe 

Neto čisti dobiček  
na zaposlenega

Število

Delež 
od vseh 
zaposlenih 
v regiji

Čisti 
prihodki 
od 
prodaje na 
zaposlenega

27%

Delež vseh prihodkov

37,7%

138.647
€ 

6.292
€ 122

Srednje  
gospodarske 

družbe

Neto čisti dobiček  
na zaposlenega

Število

Delež 
od vseh 
zaposlenih 
v regiji

Čisti 
prihodki 
od 
prodaje na 
zaposlenega

21,0%

Delež vseh prihodkov

22,2%

183.607
€ 

4.379
€ 
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DOBA – prva zasebna višja 
strokovna šola v Sloveniji

Doba je bila ustanovljene leta 
1998 kot prva zasebna višja stro-
kovna šola v Sloveniji. Z jasno 
usmeritvijo, ki temelji na neneh-
nem razvoju in inoviranju, novih 
tehnologijah in kakovosti, se je 
razvila v višjo strokovno šolo, ki se 
ponaša z največ diplomanti v Slo-
veniji. V dvajsetih letih je diplomo 
pridobilo več kot 4100 diploman-
tov in diplomantk. 

Danes na Višji strokovni šoli 
DOBA študira več kot 320 štu-
dentk in  študentov v sedmih jav-
noveljavnih višješolskih študijskih 
programih: poslovi sekretar, eko-
nomist, informatika, kozmetika, 
organizator socialne mreže, var-
stvo okolja in komunala ter velnes.

Ledino je Doba orala tudi na 
področju online izobraževanja v 
Sloveniji. Bili so prvi, ki so uvedli 
v celoti spletno podprt online štu-
dij, ki odgovarja na ključne zah-
teve sodobnega časa: dostopnost, 
vključenost in prilagodljivost. Zanj 
se odločajo predvsem zaposleni 
posamezniki, ki potrebujejo izo-
brazbo in praktična znanja.

Z Višjo strokovno šolo DOBA je v 
20 letih v sklopu praktičnega izo-
braževanja študentov sodelovalo 
več kot 980 delodajalcev ter več 
kot 1200 mentorjev, tako v Slove-
niji kot v tujini. 

info@doba.si

Delež 
od vseh 
zaposlenih 
v regiji
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TEKOL – ohranjenih  
70 let tradicije

Številna podjetja prav letos pra-
znujejo 70 let delovanja, saj je 
leta 1948 nastalo veliko zadrug in 
podjetij. Le za redka pa bi lahko 
zapisali, da so ob razvoju in ino-
vativnem prilagajanju sodobnemu 
poslovanju ohranila toliko tra-
dicije kot Tekol. Kljub mnogim 
posodobitvam procesov številni 
postopki še danes temeljijo na 
prenosu znanj trinajstih mojstrov 
slikopleskarstva, ki so leta 1948 
ustanovili predhodnico podjetja, 
zadrugo Slikoplesk. 

Že obisk upravne stavbe podje-
tja Tekol, ki je nastala leta 1979, 
vas ne bo pustil ravnodušne. Šte-
vilne fotografije na klasičnih pre-
gradnih omarah hodnikov in raci-
onalna arhitektura vzbudijo čustva 
in spomine. Napis recepcija nad 
ovalno mizo kljubuje času in v 
mislih nariše sliko tajnice z ure-
jeno pričesko, ki vas bi pospremila 
do direktorice, če bi to še vedno 
bili tisti časi.

Danes je Tekol sodobno podje-
tje, ki se je ves čas uspešno prila-
gajalo novim tržnim razmeram in 
razvilo nove postopke ter procese 
pri antikorozijski zaščiti in sana-
ciji objektov. Med poslovnimi par-
tnerji so najpomembnejša ener-
getska ter infrastrukturna podjetja 
v državni in zasebni lasti, upra-
vljalci mostov, zgradb in cest.

Redno izvajanje sanacijskih ter 
zaščitnih del na pomembnih kon-
strukcijah po Sloveniji in obča-
sno tudi tujini ter različni zahtevni 

objekti, ki potrebujejo visokoka-
kovostno antikorozijsko zaščito, 
zahtevajo od podjetja doseganje 
najvišjih kakovostnih standardov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekol je kot edino podjetje na 
območju držav Balkana prejelo 
certifikat Chartec za izvajahnje 
specialnih protipožarnih zaščit.

info@tekol.si

»Pri našem delu je bil prenos znanj ter izkušenj vedno 
pomemben. Prakso je v našem poslu skoraj nemogoče v 
celoti zapisati v matematične formule. Pregled materiala, 
priprava orodja in predvsem vztrajnost pri delu so namreč 
ključne komponente zagotavljanja trajnih rešitev. Vse to so 
človeške lastnosti in sposobnosti, zapisane v tradiciji, ki se 
prenaša od mojstra do mojstra že desetletja,« je na prireditvi 
ob obletnici podjetja povedala Andrejka Špurej, direktorica 
podjetja Tekol. 
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TEKOL – ohranjenih  
70 let tradicije

DOORSON – energetsko varčna 
avtomatska drsna vrata

Podjetje Doorson je slovenski 
proizvajalec in razvijalec estet-
sko sodobnih ter funkcionalno 
odličnih avtomatskih drsnih vrat 
s 25-letno tradicijo. Z veliko mero 
inovativnosti in znanja so speciali-
sti za vhodna, notranja in požarna 
avtomatska drsna vrata. Sedež pod-
jetja je v Mariboru, svoje poslo-
valnice imajo tudi v Ljubljani, 
Zagrebu in Beogradu. Uspešno se 
širijo na trge Evropske unije, Bli-
žnji vzhod ter ostale dele sveta.

Varčevanje z električno energijo 
postaja v današnjem svetu vedno 
pomembnejše, tako s stroškovnega 
vidika kot vidika varovanja okolja. 
Podjetje Doorson se zaveda svoje 
odgovornosti in želi graditi boljšo 
prihodnost. Zato so ustvarili ener-
getsko varčna avtomatska drsna 
vrata. 

Opravljeni testi so pokazali, da 
njihova vrata v stanju mirova-
nja porabijo manj kot 0,5 W ele-
ktrične energije, medtem ko kla-
sična porabijo 20 W. To dose-
žejo tako, da ko so vrata v poziciji 
odprto, zaprto ali stop, se izklju-
čijo iz omrežne napetosti. Sistem 
ostane na baterijski podpori, izklo-
pijo se senzorji, stikala in morebi-
tna druga dodatna oprema, vrata 
preidejo v fazo spanja. V tej fazi 
vrata trošijo le 0,5 W električne 
energije. Izvajajo se samo dolo-
čene funkcije, ki so potrebne za 
ponovno obujanje vrat. 

Tako se lahko samo v nekaj letih 
z uporabo avtomatskih drsnih vrat 

Doorson zaradi zmanjšanja stro-
škov električne energije povrne 
celotna naložba. Recimo, da so 
vrata vgrajena v podjetju, ki ima 
8-urni delovnik, to pomeni, da so 
lahko vrata 15 ur dnevno v fazi 
spanja. Če prištejemo še vikende 
in praznike, je prihranek na letni 
ravni ogromen. Do še večjih pri-
hrankov pride na objektih, ki 
imajo večje število vrat.  

Avtomatska drsna vrata pa se v 
vedno večji meri vgrajujejo tudi 
v stanovanjske objekte. Predno-
sti avtomatskih drsnih vrat so vse-
kakor v preprosti uporabi, funk-

cionalnosti ter modernem videzu. 
Zelo pomembna je vizualna in 
estetska podoba vrat, ki jo lahko 
prilagodijo individualnim potre-
bam. V Doorsonu razvijajo novo 
linijo vrat product line 400, ki je 
še posebej prilagojena uporabi v 
privatnih hišah, hotelih in pisar-
nah. Zelo je pomembno brez-
hibno in neslišno delovanje ter 
nizka poraba električne energije.

Z uporabo energetsko varčnih vrat 
ne privarčujemo samo na lastnih 
stroških, ampak z zmanjšano 
porabo električne energije pripo-
moremo tudi k čistejšemu okolju.

info@stajerskagz.si
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skladiščenje in transport

 
 
 
 
DORSSEN IMS, d. o. o., je sloven-
sko podjetje, ki je specializirano 
za montažo industrijske opreme. 
Osnovna dejavnost podjetja Dors-
sen je montaža avtomatiziranih 
skladiščnih sistemov in logistič-
nih centrov. Ključna specializa-
cija podjetja je montaža sistemov 
za skladiščenje in transport blaga 
na paletah in v zabojih ter naprav 
za horizontalni in vertikalni tran-
sport tega blaga. 

Podjetje je sposobno izvesti mon-
tažo različnih avtomatiziranih sis-
temov, njihov največji dosežek 
pa je pridobitev licence za mon-
tažo »AutoStore« sistemov. Sistem 
»AutoStore« je edinstven robotizi-
ran način skladiščenja blaga v pla-
stičnih zabojih. Ta sistem zago-
tavlja boljši izkoristek prostora 
kot skladiščenje blaga v katerih 
koli klasičnih regalnih skladiščih, 
kar je posledica inovativnosti in 
oblike sistema.

Predstavljajte si zaboje, ki so shra-
njeni en zraven drugega ter en 

za drugim, za razliko od siste-
mov s prehodnimi hodniki in obi-
čajnimi skladišči. Skladiščenje z 
»AutoStore« je tako zgoščeno, 
da lahko v primerjavi z regalnimi 
skladišči spravimo štirikratno 
količino inventarja v enak pro-
stor. Pod kontrolo sofisticiranega 
distribucijskega sistema dosta-
vljajo zaboje hitri in energijsko 
učinkoviti roboti. Skozi čas se sis-
tem avtomatsko nauči, po katerih 
izdelkih je večje povpraševanje.
Tako jih skladišči na vrhnji pla-
sti ter na ta način zagotovi hitrejši 
čas dostave.

DOSEŽKI NAŠIH ČLANOV

info@stajerskagz.si

Majhne in mikro družbe v Podravju v 2017

Neto čisti dobiček  
na zaposlenega

Neto čisti dobiček  
na zaposlenega

931
Majhne 

gospodarske 
družbe

Število

Delež od vseh 
zaposlenih 
v regiji

Čisti 
prihodki 
od 
prodaje na 
zaposlenega

30,9%

Delež vseh  
prihodkov

26,8%

114.862
€ 

4.247
€ 

7.144
Mikro  

gospodarske 
družbe

Število

Delež od vseh 
zaposlenih 
v regiji

Čisti 
prihodki 
od 
prodaje na 
zaposlenega

21,1%

Delež vseh  
prihodkov

13,2%

80.798
€ 

1.813 
€ 
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Na svetovnem srečanju družinskega 
podjetništva World Entrepreneur of 
the Year (WEOY) v Monaku, je podje-
tje Lumar IG prejelo nagrado odlično-
sti za družinsko podjetje. 

Direktor podjetja Marko Lukić je po 
podelitvi priznanja povedal: »Uvrsti-
tev med najboljša družinska podjetja 
je za naše podjetje veliko priznanje. 
Predvsem je to potrditev, da smo v 
preteklosti delali dobro in je naša dol-
goročna usmeritev v gradnjo trajno-
stno zasnovanih hiš pravilna. Takšna 
nagrada je tudi dodatna potrditev 
pomena in vrednosti družinskih pod-
jetij, ki v Sloveniji predstavljajo več 
kot 80 % vseh podjetij in zaposlujejo 
70 % delovno aktivnega prebivalstva. 
Na drugi strani pa je takšno priznanje 
velika odgovornost, saj nas zavezuje 
k še boljšemu delu tudi v prihodnje, 
predvsem ob prehodu iz klasično cen-
tralno vodenega družinskega podjetja 
v kompleksno strukturirano podjetje. 
Podjetje namreč izjemno hitro raste in 
ključni izziv za prihodnje obdobje bo, 
kako ohraniti vrednote in identiteto 
družinskega podjetja, ter se ob tem 
razvijati času in prostoru ustrezno.« 

Družinsko podjetje Lumar je bilo usta-
novljeno leta 1993. Osnovna dejavnost 
podjetja je razvoj, proizvodnja in mon-
taža visokokakovostnih ter energet-
sko učinkovitih montažnih objektov. 
V četrt stoletja delovanja je podjetje 
zgradilo preko 2.100 različnih objek-
tov v Sloveniji, Italiji, Avstriji, Nemčiji, 
Švici in Franciji. Lumar danes velja 
za tehnološko vodilnega slovenskega 
proizvajalca skoraj ničenergijskih 
montažnih objektov, ki ustvarja trende 
gradnje doma in v tujini. Je eno red-
kih evropskih podjetij iz panoge, ki 
se ponaša s številnimi domačimi in 

mednarodnimi certifikati in nagra-
dami za tehnologijo, detajle in arhi-
tekturno zasnovo hiš. Podjetje Lumar 
je leta 2017 poslovalo rekordno. Ustva-
rili so 14,2 milijona evrov prihodkov iz 
poslovanja in 859 tisoč evrov dobička. 
Uspešno so poslovali tudi v Avstriji. V 
podjetju dajejo delo 78 zaposlenim in 
150 podizvajalcem. 

Kriteriji za izbor slovenskega 
predstavnika 

Letošnjega slovenskega predstavnika 
Lumar je neodvisna komisija, ki so jo 
sestavljali prof. dr. Boštjan Antončič, 
predstojnik katedre za podjetništvo 
na Ekonomski fakulteti v Ljubljani 
in soavtor EY raziskave o družinskem 
podjetništvu v Sloveniji, mag. Edita 
Krajnovič, direktorica družbe Medi-

ade, in predsednik komisije Matjaž 
Čadež, ustanovitelj podjetij Halcom 
d.d. in MBILLS d.o.o., izbrala na 
osnovi kriterijev odličnosti, med kate-
rimi so bili pozorni: da je v družinskem 
podjetju udeležena vsaj druga genera-
cija; ima družina večinsko lastništvo in 
vpliva na strateške usmeritve ter obli-
kovanje vrednot podjetja; ima družina 
v lasti najmanj 50 % delnic in glaso-
valnih pravic preko posameznika ali 
skupine posameznikov, ki pripadajo 
isti družini; je sedež podjetja v Slove-
niji; je podjetje uspešno in ima dolgo-
ročno naravnano strategijo; ima vzpo-
stavljeno dobro in pregledno vodenje; 
podjetje ohranja družinsko tradicijo 
in vrednote ter vzdržuje podjetniški 
duh več generacij; ima izjemne vodje, 
ki zagovarjajo družbeno odgovornost 
in zavezanost k lokalnemu okolju. 

info@stajerskagz.si

LUMAR - med 25 najboljšimi 
družinskimi podjetji na svetu
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IZ PRAKSE ZA BOLJŠO PRAKSO
Predstavili bomo praktične primere in izmenjali izkušnje!

Preden se prepustite poletnim užitkom ...
... ste že rezervirali termin za

5. KAdrovsko KOnfereco v Zrečah?

?? drovska
nferenca

8. in 9. nov

Tudi letos bodo na predavanjih in delavnicah z vami številni vodilni 
strokovnjaki na področju delovnega prava in kadrovskega svetovanja.

Uspešna slovenska podjetja pa vam bodo predstavila,
KAKO teorijo uspešno prenesti v prakso.

KA
KO

Se vidimo
8. in 9. novembra 2018!


