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Poštnina plačana pri pošti 2102 Maribor

Ne pozabite – občine določajo višino NUSZ!

Gorenje Surovina: Za reciklažo je ključna 
kakovost zbiranja in ločevanja odpadkov

Kako poslanke in poslanci vidijo položaj 
gospodarstva v Podravju 
 



Povprečna plača po regijah v Sloveniji``

GOSPODARSTVO PODRAVJA 

VIR: STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Zaposlenost v Sloveniji in Podravju

Delovno aktivno 
prebivalstvo po regijah 

julija 2018

Delovno aktivno 
prebivalstvo po spolu, 

julij 2018

Delovno aktivno 
prebivalstvo po starosti, 

julij 2018

SLOVENIJA
871.615
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Ko pripravljamo revijo Gospodarski izzivi, radi postavljamo vprašanja. Tudi tokrat je tako, 
sprašujemo poslanke in poslance, sprašujemo vas, spoštovani člani in članice, intervjuvamo 
odgovorne vodje posameznih podjetij. Zato, ker si želimo slišati vaša mnenja in jih tudi 
predstaviti drugim. Gre za individualna mnenja, ki se z različnih zornih kotov opredelijo 

do neke situacije ali do nekega vprašanja. Naša vprašanja so običajno naravnana tako, da lahko skozi 
svoje odgovore predstavite neke svoje dosežke, uresničitev zastavljenih ciljev. Želimo torej predstaviti 
vaše uspehe in uspehe vaših podjetij. 
 
Tudi v tokratni številki je tako. Gospoda Jureta Fišerja, direktorja družbe Gorenje Surovina, spra-
šujemo o delu podjetja, ki ga vodi. Tudi če ga ne sprašujemo neposredno o uspehu, lahko skozi 
njegove odgovore spoznamo uspešno delovanje podjetja. Seveda ob tem naniza vrsto vprašanj, na 
katere naleti družba Gorenje Surovina pri svojem delu, ki pa jih jemlje kot izziv. 

V prispevkih »Dosežki naših članov« tudi tokrat predstavljamo nekaj uspešnih podjetniških zgodb. 
Zavedamo se, da bi jih lahko še več, saj jih je v našem gospodarskem prostoru še veliko, pa čeprav 
velikokrat nismo zadovoljni s situacijo, z zakonodajo in dogajanjem v državi ali tudi v mednarodnem 
okolju. Da je uspešnih podjetniških zgodb še veliko, vemo tudi zato, ker smo se v sodelovanju z časo-
pisnim podjetjem Večer kar nekaj mesecev ukvarjali s podatki, na osnovi katerih smo izbrali najbolj 
uspešno podjetje Podravja v različnih kategorijah velikosti podjetja. Izbrali smo tudi najbolj perspek-
tivno podjetje regije in naj zaposlovalca Podravja. Bralke in bralci Večera pa so izbirali še naj pod-
jetje Podravja po svojem izboru. V procesu izbiranja so se članice in člani komisij srečali z mnogimi 
uspešnimi podjetji, ki jih, zanimivo, pravzaprav niti dobro ne poznamo, skorajda ne vemo za njih. 
Na nek način so skriti širši javnosti, delajo in se trudijo biti uspešni. 

Na dveh straneh tokratne številke naše revije skozi infografike predstavljamo podatke o zaposlenih 
in brezposelnih v Sloveniji in Podravju. Tudi to je svojevrstna zgodba o uspehu. Število prijavljenih 
brezposelnih v Sloveniji se namreč nenehno znižuje. Na zavodu za zaposlovanje je bilo septembra 
letos prijavljenih kar 9,4 odstotka manj brezposelnih kot septembra lani.

Rekli boste, da prispevek v reviji pod naslovom »Premajhna skrb za duševno zdravje zaposlenih« 
ne sodi v kategorijo »uspeh«. Pa vendar – ali res ne? Uspeh je, da se o tej pereči temi že nekaj časa 
odkrito pogovarjamo in si skozi projekt, ki se izvaja med več kot 11.000 zaposlenimi v sedmih pilot-
skih podjetjih s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, prizadevamo za izboljšano duševno 
zdravje zaposlenih, boljše medosebne odnose na delovnem mestu, večjo ozaveščenost o pomenu 
duševnega zdravja, posledično pa tudi nižjo bolniško odsotnost.

In nedvomno je uspeh sprejem odloka, ki ga je na pobudo Štajerske gospodarske zbornice na svoji 
39. seji 16. oktobra letos sprejel Mestni svet občine Maribor. Gre za odlok o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Mestni občini Maribor, ki prinaša prepolovljeno višino prispevka NUSZ za 
industrijske hale. Tudi če je prizadevanje za sprejeti sklep trajalo dlje, kot smo mislili, je rezultat tu in 
dokazuje, da je z jasnimi cilji dosežek mogoč. 

»Ključ do sreče so sanje ... ključ do uspeha je uresničevanje sanj,« je citat neznanega avtorja, če se z 
vprašanjem obrnete na nepogrešljivi Google. Sreča in uspeh sta usodno povezana, vsi si želimo sreče 
in uspeha, pa vendar je na vprašanji »Kaj je sreča?« in »Kaj je uspeh?« težko odgovoriti. Kdo je uspe-
šen? Kdaj je uspešen? Ali je nekdo, ki je uspešen, tudi srečen? Postavite si to vprašanje in si poskusite 
odkrito odgovoriti! Ni lahko!

Slovar slovenskega knjižnega jezika uspeh definira kot dejstvo, da kdo s svojim delom in prizade-
vanjem doseže, kar želi, pričakuje. Čeprav je ta definicija dokaj jasna, je tudi precej suhoparna. In 
pravzaprav ne odgovori na vsa  vprašanja, ki se vam porodijo, če uspeh postavite v enak položaj s 
srečo. In z odgovori o denarju in posedovanju moči zelo težko pridemo skozi. 

V Štajerski gospodarski zbornici se ne ukvarjamo s srečo, radi pa predstavimo uspehe naših podjetij 
in pravzaprava smo srečni, da jih lahko. Tudi to je sreča in tudi to je uspeh. 

Vaš brezplačni izvod.
Skrbimo za okolje!

Poskrbite, da bo papir  
te revije recikliran!

GOSPODARSKI IZZIVI

UVODNIK

Kaj je uspeh?  
In kaj sreča? 

mag. Aleksandra Podgornik
direktorica ŠGZ
aleksandra.podgornik@stajerskagz.si
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2000

 

Zeleni zabojniki: STEKLO 

Zabojniki z zelenim pokrovom so 
namenjeni izključno stekleni emba-

laži: kozarcem za vložena živila, ste-
klenicam za živila in pijače, stekleni 
embalaži za zdravila in kozmetiko 

ter podobni stekleni embalaži.

Zabojniki z zelenim pokrovom niso 
namenjeni:  zamaškom in pokrovčk-
om steklenic in steklene embalaže, 
okenskemu in drugemu ravnemu 
steklu, neonskim, halogenskim, 
žarilnim in navadnim žarnicam, 

pleksi steklu, ogledalom, porcelanu, 
keramiki, kristalnemu in ekranskemu 
steklu, laboratorijskemu in ognjevar-

nemu steklu.

Steklo je izjemno hvaležna suro-
vina, ki jo je mogoče stoodstotno 

reciklirati.
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Vsebina

Za zagotovitev resnično naravne izkušnje in 
zdravju neoporečnega sladoleda so recep-
turo za sladoled Stork razvijali kar nekaj let. 

Stork - edinstveni naravni 
sladoledi brez aditivovMestni svet občine Maribor je na 

svoji 39. seji 16. oktobra letos spre-
jel odlok o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča, ki prinaša pre-
polovljeno višino prispevka NUSZ za 
industrijske hale. 

Ne pozabite - občine 
določajo višino NUSZ

Stran 3    .

Duševne in vedenjske motnje se v Sloveniji 
uvrščajo na 4. mesto po razlogu za bolni-
ško odsotnost, priča pa smo tudi nastajanju 
vedno novih psihosocialnih dejavnikov tve-
ganj, ki pomembno vplivajo na psihofizično 
zdravje zaposlenih. 

Premajhna skrb za duševno 
zdravje zaposlenih  

Stran 19    .

Stran 30    .

UVODNIK

Kaj je uspeh? In kaj sreča?

NADOMESTILO ZA UPORABO  
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

Ne pozabite – občine določajo višino NUSZ
 
PREDSTAVLJAMO ČLANE ŠGZ

Za reciklažo je ključna kakovost zbiranja in 
ločevanja odpadkov

GOSPODARSTVO IN POLITIKA

Imamo novo vlado 

Poslanke in poslanci Podravja o  
gospodarstvu regije 

GOSPODARSTVO IN INSTITUCIJE 
ZNANJA

Univerza v Mariboru z novim vodstvom

PODJETJE PODRAVJA 2017

Tretji izbor najboljših podjetij Podravja

PODJETNOST JE TUDI ŽENSKEGA 
SPOLA

Slovenija in Avstrija: katere ukrepe državi 
ponujata podjetnicam

Pospeševanje ženskega podjetništva v 
podonavski regiji

PROJEKT NAPREJ

Premajhna skrb za duševno zdravje 
zaposlenih
 
AKTUALNO

Turistična taksa v Mariboru ostaja

SRIP krožno gospodarstvo:  
Posvet »Uporaba CO2 v pripravi in 
čiščenju različnih tipov voda«

Uspešen obisk podravske gospodarske 
delegacije v Ukrajini

DOSEŽKI ČLANOV

Ledinek Engineering - nove proizvodne 
kapacitete

Aluminijasta gospodinjska folija v večini 
slovenskih gospodinjstev

Tenzor praznuje četrt stoletja

Učni center Civis

Kava iz avtomata s skrbjo za okolje

Stork - edinstveni naravni sladoledi brez 
aditivov

KOMUNICIRAJMO

Zakaj naj podjetje komunicira

NAPOVEDNIK DOGODKOV
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Gorenje Surovina je podravsko podjetje, 
brez katerega si marsikatero slovensko pod-
jetje danes težko predstavlja svoje delovanje.  

Za reciklažo je ključna 
kakovost zbiranja in 
ločevanja odpadkov

Stran 4    .

Stran 14    .

Univerza v Mariboru z 
novim vodstvom 
Na dan univerze, 18. septembra, je na 
inavguracijski slovesnosti Univerze v 
Mariboru, 43 let po njeni ustanovitvi, 
tudi uradno zaprisegel deveti rektor 
po vrsti. 
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Ne pozabite – občine določajo 
višino NUSZ 

Zakone sprejema državni zbor in 
velikokrat je to dober izgovor, češ da 
na občini ne moremo narediti nič 
za ugodnejše pogoje gospodarstva, 
pa čeprav si tega neizmerno želimo. 
Običajno je res tako, zagotovo pa 
to ne velja za nadomestilo za upo-
rabo stavbnega zemljišča ali s kratico 
popularnega NUSZ. Višino nadome-
stila, ki se plačuje od površine neza-
zidanega zemljišča ali od stanovanj-
ske oz. poslovne površine objekta, 
namreč določa občina, in to vsaka 
občina po svoji presoji. 

Dobra štiri leta je, odkar smo na Šta-
jerski gospodarski zbornici na novi-
narski konferenci opozorili, da je 
NUSZ, ki ga arbitrarno in veliko-
krat na osnovi pomanjkljivih podat-
kov predpiše mestni oz. občinski 
svet, velikokrat vir diskriminatorne 
obravnave podjetij in da mnoge 
občine z njimi zelo obremenjujejo 
podjetja. V analizi, ki jo je pripravil 
Marko Novak za situacijo v Mestni 
občini Maribor in smo jo poslali na 
mnoge naslove s prošnjo, da jo teme-
ljito proučijo in ustrezno ukrepajo, 
smo pokazali na veliko nelogičnosti 
in nepravilnosti. Izpostavili smo dej-
stvo, da je NUSZ vezan na registra-
cijo gospodarskega subjekta (ener-
getika, trgovina, telekomunikacije, 
predelovalna industrija …), ne pa 
na vrednost ali vrsto nepremičnine, 
kar je zagotovo svojevrsten način za 
določanje višine prispevka za pod-
jetja. Pokazali smo tudi na nelogič-
nost, ko NUSZ na istem območju 
enako kot kvadratni meter pisarne 
obremenjuje kvadratni meter proi-
zvodne hale, delavnice, trgovine ali 
garaže. Za odlok NUSZ torej sploh 
ni pomembno, kakšna je namemb-

nosti objekta, pomembna je samo 
dejavnost gospodarske subjekta, ki 
ima objekt v lasti. Nepomembna je 
tudi starost objekta. Opozorili smo 
tudi na nizko kakovost vhodnih 
podatkov, torej osnov za izračun 
NUSZ. V analizi je bilo predstavlje-
nih še veliko drugih vprašanj, ki so 
kazala na nedoslednost in neureje-
nost področja. Podjetja pa so plače-
vala. Mnoga veliko preveč!

Namen analize in mnogih aktivno-
sti je bil jasen: želimo spremembe! 
Jasno je bilo, da jih lahko uzako-
nijo članice in člani Mestnega sveta 
Mestne občine Maribor. Toda ‒ kdo 
jih bo predlagal? Ker sta Štajerska 
gospodarska zbornica in Območna 
obrtno-podjetniška zbornica Mari-
bor zastopnici interesov gospo-
darskih subjektov na področju 
Podravja, smo si nalogo zadali sami 
in danes lahko s ponosom zapišemo, 
da je Mestni svet  Mestne občine 
Maribor na svoji 39. seji 16. okto-
bra letos sprejel odlok o nadome-
stilu za uporabo stavbnega zemlji-
šča v Mestni občini Maribor, ki pri-
naša prepolovljeno višino prispevka 
NUSZ za industrijske hale. 

Kaj smo dosegli? Z znižano obreme-
nitvijo NUSZ za industrijske hale 
gospodarskih subjektov na obmo-
čju Mestne občine Maribor govo-
rimo o prihranku 2 milijonov evrov 
letno. V Mestni občini Maribor smo 
znesek za nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča za industrijske 
hale zmanjšali kar za polovico. Pri 
tem ostajajo pisarniški prostori obre-
menjeni enako kot do sedaj. Hkrati 
s spremembo odloka se pripravljajo 
dopolnitve občinskih baz o nepre-

mičninah s podatki iz registra nepre-
mičnin, ki ga pripravlja Geodetska 
uprava RS. Pri tem se bodo na novo 
zajele površine, ki v občinskih bazah 
ne obstajajo, obstajajo pa v bazi Geo-
detske uprave RS. Teh površin je po 
naših analizah med 10 in 20 odstotki, 
pri čemer gre večinoma za prizidke in 
druge v občinsko bazo neprijavljene 
nepremičnine. Člane Štajerske gospo-
darske zbornice in druge gospodar-
ske subjekte pozivamo, da pristopijo 
k ureditvi izboljšanja podatkov glede 
posameznih nepremičnin že sedaj, kar 
bo pozitivno vplivalo tudi na kakovost 
podatkov glede davka na nepremič-
nine, ki bo po ocenah v Mestni občini 
Maribor povzročil še dodatno prepo-
lovitev višine prispevka NUSZ.

Podobne, čeprav ne tako visoke 
obremenitve, veljajo tudi v drugih 
občinah podravske regije. Dejstvo 
je, da je dosedanji odlok NUSZ v 
Mestni občini Maribor v nekaterih 
primerih določal kar 10-krat višjo 
obremenitev z NUSZ za kvadratni 
meter, kot je druga najvišja obreme-
nitev v Sloveniji! In dejstvo je tudi, 
da bi občine z umnim postopanjem 
v zvezi s tem odlokom lahko bistveno 
izboljšale pogoje za poslovanje v svo-
jem okolju, o čemer velikokrat rade 
govorijo. Tudi zato bomo naše pri-
hodnje aktivnosti, skupaj s podjetji, 
usmerili v druge občine in poskušali 
doseči spremembe. Čeprav je prete-
klo veliko časa od dane pobude do 
sprejetja na mestnem svetu, nas je 
rezultat opogumil in nam daje moči 
za prihodnje aktivnosti. Brez sode-
lovanja podjetij seveda ne bo šlo, 
ampak – saj ste podjetja najbrž zain-
teresenirana za ureditev stanja na 
tem področju!  

info@stajerskagz.si

NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA  
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Za reciklažo je ključna kakovost 
zbiranja in ločevanja odpadkov

Mojca Feštanj Tihelj
mojca.festanj@dialogco.eu 

 
 
OD ZBIRANJA IN PREDELAVE 
DO CELOVITEGA OBVLADO-
VANJA VSEH VRST ODPADKOV

Podjetje ima več kot 65-letno zgo-
dovino. V tem času so se razmere, 
ki vplivajo oz. narekujejo vašo 
dejavnost, seveda precej spremi-
njale. Kateri so bili najbolj ključni 
trenutki, spremembe v tej zgo-
dovini podjetja, katere morda v 
zadnjih 10, 15 letih?

Ključnih trenutkov in sprememb je 
bilo že kar nekaj. Podjetje je staro 
67 let in seveda se je potrebno pri-
lagajati spremembam, sicer ne bi 
preživeli. V zadnjem obdobju bi kot 
najpomembnejšo izpostavil lastni-
ško spremembo, ko je v sistem vsto-
pil koncern Gorenje, s čimer smo 
dobili neko novo dimenzijo. Pred-
vsem pa tu sovpada tudi razvoj, ko 
smo poleg tradicionalnega zbira-
nja in predelave železa pridobili 
še drugo dimenzijo v smislu pre-
delovanja oz. celovitega obvladova-
nja vseh vrst odpadkov. Prej smo se 
namreč ukvarjali predvsem z zbira-
njem in predelavo železa ter neka-
terih drugih frakcij, ki so imele 
tržni potencial, kot papir, karton, 
tudi plastika, s prihodom v to novo 
zgodbo pa se je portfelj obvladova-
nja razširil na t. i. koncept celovi-
tega obvladovanja vseh vrst odpad-
kov.

Gotovo so na vse te spremembe 
pomembno vplivale tudi zunanje 
okoliščine?

Seveda, predvsem spremembe v 
zakonodaji, še posebej s sprejetjem 

Zakona o varstvu okolja. Leta 2007 
so se uveljavile Uredba o embalaži, 
Uredba o elektronskem odpadu, 
gumi … za vse vrste odpadkov 
torej, ki sodijo v t. i. podaljšano 
odgovornost proizvajalca. S tem se 
je pokazala potreba po obvladova-
nju tega področja, za nas pa je to 
pomenilo razširitev naše dejavnosti.

Pomemben mejnik pa je bila tudi 
Uredba o odlaganju, sprejeta 
2009, ki je preprečevala odlaga-
nje odpadkov, ki imajo energijsko 
vrednost. Mi smo takrat investirali 
v linijo za izdelavo alternativnih 
goriv. To je pomembne mejnik v 
Sloveniji na področju ravnanja z 
odpadki. 

Katere surovine oz. kategorije 
odpadkov danes največ predelate 
in kam sekundarne surovine pro-
dajate?

Še vedno predelamo največ železa, 
ki predstavlja 74 %. Sekundarno 
surovino prodamo največ sloven-
skim, italijanskim, avstrijskim in 
hrvaškim železarnam oz. livarnam. 
Pri ostalih kategorijah pa poslu-
jemo z okoliškimi papirnicami, 
boljšimi predelovalci lesa, tudi pla-
stike se proda nekaj lokalno, nekaj 
pa na globalnih trgih. Smo zelo fle-
ksibilni. Slovenija je seveda majhna, 
količine niso velike, nimamo vpliva 
na svetovnem trgu. Mi se predvsem 
prilagajamo in skušamo vzdrževati 
plasman.  

Za kakšne količine predelanih 
odpadkov gre? Ste na tem podro-
čju v Sloveniji vodilni?

Lahko bi rekli, da smo vodilni. 
Danes obdelamo 400.000 ton 
odpadkov, medtem ko je leta 2008 

Gorenje Surovina je podravsko 
podjetje, brez katerega si 
marsikatero slovensko podjetje 
danes težko predstavlja svoje 
delovanje. Upravljanje z odpadki 
je v zadnjih desetletjih tako na 
ravni države kot posameznih 
podjetij dobilo nove dimenzije. 
Gorenje Surovina, ki se z odpadki 
ukvarja že več kot 65 let, je 
s svojim bogatim znanjem in 
izkušnjami ter jasno začrtanimi 
cilji in vizijo prihodnosti 
nepogrešljiv sopotnik na tej poti. 
O izzivih, trenutni situaciji in 
prihodnosti upravljanja z odpadki 
ter viziji in ciljih, ki jih imajo pri 
tem v Gorenju Surovina, smo se 
pogovarjali z direktorjem družbe 
Juretom Fišerjem.

PREDSTAVLJAMO ČLANE ŠGZ



GOSPODARSKI IZZIVI 5

PREDSTAVLJAMO ČLANE ŠGZ 

Jure Fišer, 
direktor Gorenja Surovina

obseg znašal 242.000 ton. Ta pre-
skok  nam je uspel s precej manjšim 
številom zaposlenih, kar pomeni, da 
smo v zadnjih 10 letih bistveno pove-
čali produktivnost.  

Kaj pa za podjetja pravzaprav 
pomeni nakup sekundarne suro-
vine?

Papirnice in železarne so absolutno 
odvisne od sekundarne surovine. V 
Sloveniji vse železarne delajo zgolj 
na sekundarno surovino, reciklabil-
nost je torej 100-%. Brez odpadnega 
železa ne morejo delati. Tudi papir-
nice delajo z odpadnim papirjem. 
Podobno je pri predelavi plastike. 

KONCEPT CELOVITEGA UPRA-
VLJANJA Z ODPADKI 

Če ste nekoč predvsem prevzemali 
odpadno surovino in jo predelovali, 
pa danes, kot ste omenili, podjetjem 
ponujate še precej več. Izpostavljate 
predvsem koncept celovitega upra-
vljanja z odpadki, a verjetno niste 
edini, ki to ponujate. Kje so vaše 
konkurenčne prednosti?

Mi smo bili prvi in vrsto let v Slo-
veniji tudi edini, ki smo razvili in 
ponujali celovit koncept ravnanja z 
odpadki, ki ga nihče drug ni mogel 
ponuditi na ta način kot mi. Gre 
za to, da vse rešitve ponujamo na 
enem mestu. Ne le da poskrbimo za 
vse vrste odvoza odpadkov, ampak 
tudi svetujemo s področja okolj-
skih zakonskih vsebin, predvsem pa 
skušamo optimirati proizvodnjo na 
način, da nastane čim manj odpad-
kov. Sodelujemo torej v celotnem 
procesu. S prodaja Kemisa smo sicer 
glede te celovitosti nekoliko okr-
njeni, a jo danes pač zagotavljamo s 
podizvajalci. 

Z nevarnimi odpadki se torej ne 
ukvarjate več? 

Ne, danes se z nevarnimi odpadki 
v Sloveniji ne ukvarjamo, se pa naši 
podjetji Kemis v Bosni in Herce-
govini ter Srbiji. Glede na to, da

PREDSTAVLJAMO ČLANE ŠGZ 
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je Kemis v lastništvu Gorenja, tudi 
nimamo aspiracij, da bi razvili še 
eno podjetje oz. se s tem področjem 
ukvarjali. 

Kakšni so vaši načrti za prihodnost? 
Načrtujete vstop še na kakšno novo 
področje oz. širitev dejavnosti? Kje 
vidite vašo priložnost? 

Poskušali bomo delati predvsem v 
smislu večanja dodane vrednosti v 
verigi vrednosti. Odpadke, ki jih ta 
trenutek predelujemo,  želimo v pri-
hodnje v čim večji meri tudi obdelali 
v reciklate. Druga usmeritev oz. raz-
mišljanje pa je seveda širiti se geograf-
sko. S konceptom celovitega upra-
vljanja z odpadki smo relativno spe-
cifični. Ni mnogo podobnih podjetij 
organiziranih na tak način, in to so 
priložnosti, ki jih vidimo v prihodnje.

Pravite, da želite v prihodnosti pove-
čati predvsem delež reciklaže zbra-
nih odpadkov. Kolikšen pa je danes?

Najprej je potrebno razumeti, da je 
pravzaprav vse, kar delamo, prede-
lava odpadkov v sekundarno suro-
vino. Le da odpadke, ki niso pri-
merni za reciklažo in jih torej ne 
moremo uporabiti za snovne tokove, 
predelamo v alternativno gorivo. 
Znotraj masnega toka je del tega, 
česar ne moremo uporabiti, pribli-
žno 20 %. 

Kako pa bi bilo možno ta odstotek 
zmanjšati oz. povečati delež reci-
klaže?

Razmišljamo v smeri, da bi se osredo-
točili predvsem na izločanje frakcij, 
ki imajo neko vrednost. Ocenjujemo, 
da se da tu nekaj narediti z boljšim 
zbiranjem in novimi tehnologijami. 
Možno je torej delež povečati, možno 
je narediti bolj učinkovit sistem, a to 
potem seveda tudi več stane.

Koliko imate v podjetju lastnega 
razvoja, koliko sami iščete neke reši-
tve, ki bi do tega cilja pripeljale?

Lahko rečemo, da nekako kombi-
niramo. Seveda se pretežno zana-
šamo na dobavitelje opreme, ki naj-
več delajo na razvoju. Smo pa tudi 
mi v okviru SRIP Krožno gospodar-
stvo že pripravili projekte, v kate-
rih poskušamo naše znanje in izku-
šnje prenašati tudi v razvoj strojne 
opreme. Ključno je torej to znanje, 
ki ga imamo s področja ravnanja z 
odpadki, in ga moramo prenesti tudi 
v ta razvojni del. 

EMBALAŽA – PODROČJE, KI BO 
V PRIHODNOSTI ZAHTEVALO 
NUJNE SPREMEMBE

Pomemben del odpadkov predsta-
vlja embalaža. Sistem zbiranja odpa-
dne embalaže je v Sloveniji deljen, 

v zadnjem času je glede tega slišati 
vse več kritik. Kako vi ocenjujete 
obstoječi sistem in kje vidite največje 
težave?

Slovenski sistem, kjer je podaljšana 
proizvajalčeva odgovornost deljena 
na komunalni del, ki ga izvajajo izva-
jalci javne službe, in na del, ki ga 
izvajajo embalažne družbe, nam, ki 
predelujemo odpadke, predstavlja 
enega največjih problemov, pred-
vsem zato, ker nimamo nadzora nad 
kakovostjo samega zbiranja. Ocenju-
jem, da bo prišlo do takšnega sistema 
podaljšane proizvajalčeve odgovor-
nosti, v katerem bodo imele sheme 
absolutno vpliv na kakovost zbiranja, 
komunale pa bodo morale opustiti 
ta del dejavnosti. Zbiranje embalaže 
bodo torej morale prevzeti embala-
žne družbe, ki bodo morale narediti 
enotno zgodbo oz. se primerno orga-
nizirati. 

Koliko so po vaših izkušnjah sloven-
ska podjetja okoljsko ozaveščena, ko 
gre za upravljanje z odpadki, koliko 
gre za zavezanost zakonodaji in 
koliko vidijo v tem tudi ekonomske 
koristi?

Predvsem gre za zavezanost zako-
nodaji. Zakonodaja je v vsakem pri-
meru najbolj ključna zgodba. Šele 
z njenim sprejetjem se je pravza-
prav sploh začel vzpostavljati feno-

Gorenje Surovina je podjetje s skoraj 70-letno tradicijo. 
Ukvarja se s pridobivanjem sekundarnih surovin iz ostankov 
odpadkov, pri čemer so zavezani k reciklaži in ponovni 
uporabi odpadkov. S svojimi enotami je  prisotno po vsej 
Sloveniji. Večina predelave poteka v Mariboru, kjer je 
tudi sortirnica, ostalo pa so predvsem centri za zbiranje. 
Prisotni so tudi v Bosni in Hercegovini ter Srbiji, kjer imajo 
dve odvisni družbi, Kemis Srbija in Kemis BIH. Kot imajo 
zapisano na svoji spletni strani, jim zaupa že več kot 6.000 
podjetij, med drugimi Gorenje, Telekom Slovenije, Cimos, 
Mercator, RTV Slovenija in številni drugi. 
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men ločenega zbiranja odpadkov in 
nasploh skrbi za okolje. Znotraj zako-
nodaje so predvideni nacionalni cilji 
reciklabilnosti in Slovenija jih, vsaj 
na papirju, dokaj dobro izpolnjuje 
in ima v primerjavi z drugimi drža-
vami kar visoko stopnjo reciklabilno-
sti. A če pogledamo celo verigo, je 
nekaj anomaliji in bi bilo, kot rečeno, 
potrebno narediti določene spre-
membe. Predvsem pri embalaži, kar 
dobro kaže tudi kriza, s katero se tre-
nutno srečujemo. Zakonski okvir, ki 
je v veljavi, je neustrezen, zaradi česar 
se pojavljajo akutne težave s pobi-
ranjem embalaže. Dejstvo je, da se 
v Sloveniji na trgu pojavlja 50 % več 
embalaže, kot jo formalno na trg 
oddajajo zavezanci. To pomeni, da je 
v sistemu 50 %  zastonjkarjev. 

Embalaža je torej danes ključni pro-
blem. Kakšen pa je trend na tem 
področju? Zdi se, da se količina 
embalaže ne zmanjšuje …

Smisel in cilj Uredbe o embalaži in 
podaljšani proizvajalčevi odgovorno-
sti bi moral biti v tem, da proizvajalca 
motivira oz. ga na nek način prisili k 
embalaži, ki povzroča čim manj stro-
škov in je okoljsko tudi najmanj obre-
menjujoča. A danes zakonodaja ni 
taka, da bi to motivirala. Predvsem, 
ker embalažo na primarnem nivoju 
zbirajo javna komunalna podjetja, ki 
nimajo interesa po boljšem ločenem 
zbiranju. Več kot zberejo, več gre v 
t. i. ločeno zbiranje in s tem dosega-
nje nekih ciljev. To pa pomeni, da v 
embalažni del potisnejo tudi veliko 
mešanih komunalnih odpadkov. Na 
ta način prikazujejo, da več ločijo, 
a ko pogledaš v dejansko prebira-
nje, sortiranje, predelavo, vidiš, da ni 
tako.

Ko govorimo o embalaži, kakšen 
odstotek že ločenih odpadkov se na 
koncu tudi dejansko reciklira? 

Ko pri nas ločeno zbrane frakcije pre-
beremo in presortiramo, je le nekje 
30 % takšnih, ki kasneje postanejo 
reciklat. Kar je v resnici slabo. Preo-
stanek gre v gorivo. Tudi to je sicer  
t. i. reciklat oz. reciklaža, ker gre v 
energetsko predelavo, ki ima pred-
znak R, in se izkoristi energija, če že 
snovi ne moreš, pa vendar to ni tisto, 
kar bi si želeli.

S kakovostjo ločevanja torej ne 
morete biti najbolj zadovoljni?

Na žalost se ne izboljšuje, ker ni moti-
vacije v sistemu. Pričakujem, da ko 
bodo embalažne družbe dobile pri-
stojnost nad kontrolo, zbiranjem, 
celo izvajanjem, se bo tudi ta kako-
vost izboljšala. 

Kolikšen vpliv na okolje pa ima pre-
delava odpadkov? Pogosto je slišati 
očitke, da ima reciklaža pravzaprav 
še večji okoljski vpliv kot pridobiva-
nje oz. uporaba primarne surovine.

Pri tem vprašanju moramo razu-
meti, da je v novi hierarhiji upra-
vljanja z odpadki na prvem mestu, 
torej še pred reciklažo, tako imeno-
vano zmanjšanje porabe. O količini 
odpadnega materiala je potrebno  
razmišljati že v fazi oblikovanja pro-
dukta. Najprej gre torej za preven-
cijo. Naslednja stopnja je reuse oz. 
ponovna uporaba, če je možna, pre-
den se nekaj zavrže. Reciklaža je v 
tem sistemu šele na tretjem mestu. 
Neločljivo pa je reciklaža povezana 
s fazo zbiranja odpadkov, ki je tudi 
v konceptu krožnega gospodarstva 

zelo pomembna. Od kakovosti zbira-
nja je odvisno, ali bo šlo lahko nekaj 
v ponovno uporabo ali v reciklažo. 
Sežiganje in odlaganje, ki je najmanj 
zaželeno, pa je čisto zadnja možnost.

Ena od tradicionalnih surovin za reci-
klažo je tudi odpadni papir. Zbiranje 
papirja je dokaj močno zasidrano v 
slovenski zavesti, praktično vsi smo 
že kot otroci v šolah zbirali papir. 
Kako je z odpadnim papirjem danes, 
koliko je še zbiranja skozi takšne šol-
ske akcije in koliko je na količine vpli-
vala postavitev zabojnikov za papir 
na ekoloških otokih?

Največ odpadnega papirja izhaja iz 
embalažnega odpada. So pa za nas 
še vedno zelo pomembne tudi šolske 
akcije zbiranja papirja, kjer se pravza-
prav količine niso bistveno zmanjšale. 
Neke navade so se očitno kar obdr-
žale, ljudje še vedno zbirajo papir 
za šole in s tem pomagajo šolskemu 
skladu. Del odpadnega papirja pa se 
seveda zbere tudi na komunalah v 
okviru ekoloških otokov.

VPETI V OKOLJE

Zbiranje in predelava odpadkov je 
dejavnost, ki vpliva na okolje. Ste 
imeli v okoljih, kjer ste prisotni, kdaj 
kakšne težave? 

Odpadki so seveda stvar, ki je ki je 
nihče ne bi želel na svojem dvori-
šču. Dejstvo pa je, da je sodoben 
človek s svojimi potrošniškimi nava-
dami usmerjen, da povzroča odpadke 
in je potrebno s tem tudi živeti. Mi se 
trudimo, da smo za okolico čim manj 
moteči, je pa naša branža pač taka, 
da občasno povzroča težave, pred-
vsem v vročih poletnih mesecih zaradi 

Surovina, kot se je podjetje imenovalo do leta 
2010, je v času bivše Jugoslavije poslovala po 
vsej Jugoslaviji. Z razpadom skupne države je 
prišlo do izgube velikega dela trga in posledično 
velike ekonomske krize, ki je zahtevala tudi 
prestrukturiranje poslovnega sistema. Surovina se je 
najprej interno olastninila, leta 2005 pa je v podjetje 
lastniško vstopilo Gorenje s 26-% kapitalskim 
deležem in ta delež povečevalo do 51 % v letu 2007, 
s čimer je postalo večinski lastnik. Z dokupom še 
preostanka delnic v letu 2010 se je Surovina tudi 
preimenovala v današnji naziv Gorenje Surovina, 
novi lastnik pa jo je tudi dokapitaliziral. 
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smradu, ki je posledica gnitja preostanka 
bioloških odpadkov v embalaži. Imamo 
sicer vsa okoljevarstvena dovoljenja, naza-
dnje smo dobili tudi dovoljenje IPPC za 
napravo v Mariboru. A 'šment' teh zgodb 
je, da smo mi podjetje, ki obstaja že več 
kot 60 let, in čeprav so bile naše loka-
cije prvotno daleč stran od urbanizacije 
ali celo v industrijskih conah, je neustre-
zno prostorsko planiranje dopustilo, da 
so prišli v neposredno bližino naših enot 
tudi ljudje in si tam postavili bivališča. 

Kot podjetje precej pozornosti posve-
čate tudi družbeni odgovornosti. Bi izpo-
stavili kakšen projekt, na katerega ste še 
posebej ponosni?

Zelo ponosni smo na projekt Čisto vese-
lje, ki ga skupaj s poslovnimi partnerji že 
nekaj let delamo v sodelovanju z Zvezo 
prijateljev mladine. Z njim otrokom iz 
projekta Botrstvo omogočamo lepše 
počitnice. Ljudi vsako leto povabimo, 
da nam podarijo reciklate, papir, kovine 
in odpadno elektroniko, izkupiček pa 
podarimo ZPM-ju. Akcija se je izkazala za 
zelo uspešno, v najboljših letih smo zbrali 
tudi 60.000 evrov.

Uspešna je tudi naša akcija Ni debate – 
v Gorenje Surovino dajte stare aparate. 
Tudi ta poteka že več let v sodelovanju 
z družbo Zeos. Skupaj s šolami organi-
ziramo regionalna tekmovanja v zbira-
nju odpadne električne in elektronske 
opreme, s tem pa želimo mlade spodbu-
jati, zmotivirati, da se zavedejo pomen 
ločenega zbiranja odpadkov. Preko tega 
jih tudi izobražujemo, saj želimo, da bi 
čim bolj osvojili, da je potrebno za okolje 
narediti nekaj na izvoru, pri ločenem zbi-
ranju odpadkov.  

SODELOVANJE V PROJEKTU 
'NAPREJ'

Še ena javnost, ki ji seveda posvečate 
posebno pozornost, so vaši zaposleni. 
Gorenje Surovina je eno od petih pilo-
tnih podjetij v projektu Naprej - Celo-
vita psihosocialna podpora podjetjem za 
aktivno staranje delovne sile. Zakaj ste se 
odločili za sodelovanje?

Povprečna starost v podjetju znaša že več 
kot 45 let. Z razvojem smo tako defini-
rali oz. ocenili, da bodo psihosocialni 
dejavniki, ki vplivajo na kakovost dela, 

vse pomembnejši. Izvajamo tudi veliko 
izobraževanj, delavnic, tudi s starejšimi. 
Poskušamo delati na tistih faktorjih, ki 
vplivajo na kvaliteto dela in počutje ljudi, 
da bi jim omogočili čim bolj normalno 
delo.

Glede na to, da se je projekt začel 
lani jeseni in bo potekal vse do leta 
2021, je o nekih rezultatih v podjetju 
verjetno še težko govoriti?

Seveda, a tudi sicer pri večini bol-
niških odsotnosti težko evidentno 
rečemo, da so prav ti dejavniki dejan-
ski razlogi. Vsekakor pa se zavedamo, 
da v naši dejavnosti do tega lahko pri-
haja, zato smo se tudi priključili k 
projektu Naprej.

SRIP € KROŽNO GOSPODARSTVO 
– VSI AKTERJI MORAMO ZDRU-
ŽITI MOČI 

Ko ste že omenili, sodelujete tudi 
v SRIP – Krožno gospodarstvo, v 
okviru katerega ste že pripravili neke 
projekte. Za kaj gre in s kom se v 
okviru partnerstva pri tem povezu-
jete?

Gre za projekte, ki tečejo in s kate-
rimi se želimo prijaviti na razpise, 
ko bodo objavljeni. Sodelujemo z 
Univerzo v Mariboru, Fakulteto za 
kemijo in elektrotehniko ter nekaj 
partnerskimi podjetji. V projektih 
poskušamo za kategorije odpad-
kov, za katere menimo, da bodo v 
prihodnje kar velik problem, najti 
rešitve, da bi z nekim tehnološkim 
prebojem prišli do nove dimen-
zije obvladovanja odpadkov. Gre 
predvsem za embalažo in biološke 
odpadke. 

Zakaj prav biološki odpadki?

Mi smo že sedaj največji zasebni zbi-
ralec bioloških odpadkov v Sloveniji, 
v delu, ki gre izven Centrov za ravna-
nje z odpadki. Prevzemamo jih npr. 
od občine Maribor, gre pa seveda za 
predelavo. Letno predelamo pribli-
žno 30.000 ton. Tu vidimo, da prva 
faza predelave sicer teče, a želimo 
sistemsko urediti tudi snovno izrabo 
pridelanega komposta v smislu, da se 
ga vrne nazaj v cikel. 

Kakšne rešitve pa ti projekti iščejo pri 
embalažnih odpadkih?

Pri embalaži gre predvsem za vidik nadalj-
njega zagotavljanja čistosti frakcij. Pri frak-
cijah, ki jih ločeno zberemo, želimo v 
postopku ločevanja narediti čim bolj reci-
klabilne frakcije. Gre za iskanje tehnolo-
ških rešitev s pomočjo našega znanja in 
izkušenj, ki bi omogočile te stvari delati na 
drugačen oz. boljši način. 

Kje je po vaši oceni pomen partner-
stev, ki jih spodbuja SRIP? Ocenju-
jete, da lahko aktivnosti SRIP-a na 
tem področju kaj doprinesejo?

Mislim, da ja. Paket evropske zakonodaje 
na področju krožnega gospodarstva je 
sprejet, cilji so postavljeni. Dejansko bo 
potrebno tudi nekaj narediti v to smer. 
Linearni model gospodarstva, ki je danes 
v veljavi, v perspektivni ne bo več vzdržen, 
saj trčimo ob meje virov, ki so na razpo-
lago. Zato bo nujno razmišljati o novem 
konceptu.

Kdo pa naj bo generator teh razmišljanj, 
sprememb?

Brez dvoma tisti, ki plačuje za odstranjeva-
nje odpadkov, to pa je gospodarstvo. Pri 
vseh kategorijah odpadkov, pri katerih je 
moč locirati odgovornost za njihov nasta-
nek, je po konceptu podaljšane proizvajal-
čeve odgovornosti pač gospodarstvo tisto, 
ki to plača. Zato je prav, da ima gospodar-
stvo vodilno vlogo v teh razvojnih projek-
tih, kjer se skupaj, ne samo gospodarstvo, 
ampak pravzaprav cela družba, pripra-
vljamo na nek nov koncept delovanja, ki 
bo definitivno prišel. Zato je pomembno, 
da vsi akterji združimo moči. Predvsem 
tudi raziskovalna sfera, da se bodo delali 
tisti raziskovalni projekti, ki so aplikativni v 
gospodarstvu in dejansko dajo neko novo 
vrednost. Seveda pa je potrebno delati 
tudi na ozaveščanju prebivalstva, kajti vsi 
skupaj moramo nekaj narediti, da bo jutri 
večji del odpadkov reciklabilen. 

Pa se vam zdi, da je gospodarstvo to že 
dovolj ponotranjilo, ima interes in je na 
tem področju dovolj proaktivno? Da 
torej dela v to smer? 

Absolutno da. Ima vedno dovolj interesa 
in je proaktivno, ker je v končni fazi tisto, 
ki bo nosilo te stroške. 
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Imamo novo vlado

Poslanke in poslanci Podravja  
o gospodarstvu regije

13. septembra 2018 je državni 
zbor potrdil 13. slovensko vlado, 
ki jo vodi predsednik vlade Mar-
jan Šarec. Vlada predstavlja izvr-
šilno oblast in je odgovorna 
državnemu zboru, ki jo tudi 
potrjuje. Sestavljajo jo predse-
dnik vlade in ministri. 
 
Vladno koalicijo sestavljajo: 

• Lista Marjana Šarca (LMŠ)

• Socialni demokrati (SD)

• Stranka modernega centra (SMC)

• Stranka Alenke Bratušek (SAB)

•  Demokratična stranka upokojencev 

Slovenije (DeSUS).

Državni zbor je najvišji pred-
stavniški in zakonodajni organ 
v Republiki Sloveniji. Njegova 
osnovna naloga je opravlja-
nje zakonodajne funkcije obla-
sti, v okviru katere poslanke in 
poslanci sprejemajo najpomemb-
nejše pravne akte države. Poleg 
te funkcije opravlja državni zbor 
volilno in nadzorno funkcijo. 
Državni zbor je tudi nosilec dru-
gih funkcij, ki jih opravljajo 
sodobni demokratični parla-
menti: predstavlja družbene inte-
rese, rešuje interesne konflikte, 
sprejema ustavo Republike Slo-
venije, sprejema in nadzira 
državni proračun in je ustvarja-
lec ter nosilec legitimnosti.

Mag. Aleksandra Podgornik, 
direktorica Štajerske gospodar-

ske zbornice, je na poslanke 
in poslance iz Podravja naslo-
vila čestitko ob izvolitvi, v kateri 
je med drugim izpostavila: »Z 
izvolitvijo v državni zbor ste pre-
vzeli veliko odgovornost – kot 
predstavnice in predstavniki 
državljank in državljanov Slo-
venije boste odločali o pogojih 
življenja in dela v naši državi. 
Prepričani smo, da boste svojo 
vlogo pošteno, odgovorno in z 
velikim posluhom za potrebe 
in možnosti ljudi tudi opra-
vljali. Iskreno upamo, da bomo 
v aktivnem sodelovanju skupaj 
doprinašali k temu cilji in se 
veselimo sodelovanja z vami. 
Vaše delo se je začelo z izvo-
litvijo v državni zbor, z izvo-
litvijo vlade se začenja odgo-
vorno zakonodajno delo vseh 

vej oblasti v državi. Čakajo Vas 
odgovorne naloge, pričako-
vanja vseh pa so velika. Veseli 
bomo Vašega odziva na naše 
pobude in vabila, prav tako pa 
se bomo odgovorno odzivali 
na Vaše predloge. Sodelovanje 
je tisto, ki omogoča najboljše 
rešitve.«

Državni zbor Republike Slo-
venije sestavlja 90 poslank in 
poslancev, 16 jih prihaja iz 
Podravja. Na vse smo naslovili 
vprašanje: Kako vidite položaj 
gospodarstva v podravski regiji, 
za kaj in na kakšen način si boste 
glede tega v svojem poslanskem 
mandatu prizadevali?

V nadaljevanju objavljamo vse 
prejete odgovore.

13. vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec predsednik vlade

Andrej Bertoncelj podpredsednik vlade in minister za finance

Jernej Pikalo podpredsednik vlade in minister za izobraževanje, znanost in šport

Miro Cerar podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve

Alenka Bratušek podpredsednica vlade in ministrica za infrastrukturo

Karel Erjavec podpredsednik vlade in minister za obrambo

Boštjan Poklukar minister za notranje zadeve

Zdravko Počivalšek minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

Andreja Katič ministrica za pravosodje

Rudi Medved minister za javno upravo

Ksenija Klampfer ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Samo Fakin minister za zdravje

Dejan Prešiček minister za kulturo

Aleksandra Pivec ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Jure Leben minister za okolje in prostor

Peter Jožef Česnik minister za področje odnosov med RS in avtohtono slovensko narodno 
skupnostjo v sosednjih državah ter med RS in Slovenci po svetu

Marko Bandelli minister za področje razvoja, strateške projekte in kohezijo
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Položaj gospodarstva v podravski regiji je vitalno povezan s potrebnim razvojnim prebojem Mestne 
občine Maribor. Maribor mora biti povezovalec projektov in vodilna sila pri sodelovanju z Vlado RS ter 
sodelovanju z investitorji iz EU. To je osnova, da bomo v podravski regiji zanimivi za večje investicije, 
ki bodo generirale ekonomiko srednjih in manjših podjetij. Priložnosti vidim tudi v izgradnji močne 
infrastrukture, ki bi podpirala širši spekter informacijske tehnologije. Zaradi odličnih študijskih 
programov na Univerzi v Mariboru bi bilo tako mogoče zagotoviti veliko število dobro plačanih delovnih 
mest in zadržati mlade doma. Univerza v Mariboru skupaj z UKC Maribor predstavljata ključen razvojni 
potencial in konkurenčno prednost za zagotavljanje visoko izobraženih kadrov. Kot poslanka, ki prihajam 
z Univerze v Mariboru, že sedaj dobro sodelujem tako z vodstvom univerze kot vodstvom UKC.

Sam sem že v predvolilni kampanji izpostavil, da bom proaktiven poslanec, kar pomeni, da se bom v 
svojem poslanskem mandatu zavzemal tudi za izboljšanje položaja gospodarstva v podravski regiji. 
Zato se bom zavzel za čimprejšnjo ustanovitev Tehnološkega inovacijskega centra pod okriljem Univerze 
v Mariboru. Institucije znanja in realni sektor se morajo trdno povezati, le tako si lahko obetamo še 
bolj uspešna podravska podjetja, ki bodo ustvarjala produkte in storitve z visoko dodano vrednostjo. 
Spodbujanje inovativnosti se mi zdi ključno za uspešne pohode podjetij na zahtevne svetovne trge.

Podravska regija še vedno ostaja gospodarsko manj razvito območje Slovenije z nadpovprečno 
stopnjo brezposelnosti, saj vlada ni sprejela potrebnih ukrepov, ki bi stanje na tem področju bistveno 
izboljšali. Vsaka vlada morala slediti gospodarski ciljni usmerjenosti in ustvariti predvidljivo ter stabilno 
poslovno okolje, v katerem bi podjetniki imeli interes, da vanj investirajo svoj kapital in načrtujejo 
nadaljnje zaposlitve. Zavzemala se bom za administrativno in davčno razbremenitev gospodarstva in za 
sprejem ukrepov za nižjo obdavčitev dela, saj bodo le tako delavci v obdobju gospodarskega vzpona to 
gospodarsko rast tudi dejansko občutili. Verjamem, da bi s takšno razbremenitvijo plač v Sloveniji zadržali 
slovenske delavce, domačim ter tujim investitorjem pa bi dali jasen signal, da Slovenija želi postati država 
kakovostnih delovnih mest z jasnim in predvidljivim poslovnim okoljem.

V regiji imamo veliko potencialov, od naravnih danosti do znanj in spretnosti ljudi, ki ostajajo 
neizkoriščeni. Trajnostna naravnanost in na pravičnosti ter spoštovanju vsakega deležnika temelječi 
poslovni odnosi so tisto, po čemer bi morala biti naša regija na področju gospodarstva prepoznavna. 
Socialno podjetništvo in ustanavljanje zadrug na razlilčnih področjih (prehrambna samooskrba, 
stanovanjske zadruge, povezovanje gospodarskih subjektov v grozde …) bo potrebno v prihodnosti 
konkretno spodbujati in razviti. Gospodarstvo v dobro človeka, živali in narave je moje primarno vodilo, 
zato bom podprl vse ukrepe, ki bodo k temu pripomogli. 

Položaj gospodarstva v podravski regiji je precej slabši kot v osrednjeslovenski regiji. Imamo premalo 
delovnih mest, predvsem tistih z visoko dodano vrednostjo. 
Največje ovire za podjetja predstavljajo nekonkurenčno naravnano poslovno okolje s številnimi in 
dolgotrajnimi postopki ter pogosto nepotrebno birokracijo, previsoka davčna obremenitev, zlasti na 
področju obremenitve plač s socialnimi prispevki, in nefleksibilna delovna zakonodaja. Kot do sedaj se 
bom tudi v prihodnje zavzemala za spremembe na omenjenih področjih, saj se zavedam, da je od dobro 
delujočega gospodarstva odvisna blaginja države in državljanov. 

Lidija Divjak Mirnik, poslanka LMŠ
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Mag. Dejan Kaloh, poslanec SDS

Mag. Karmen Furman, poslanka SDS

Boštjan Koražija, poslanec Levice

Suzana Lep Šimenko, poslanka SDS
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Življenje ljudi ob rekah je bilo od nekdaj zanimivo in pestro. Vodotoki so in še vedno dajejo možnosti za razvoj 
različnih gospodarskih dejavnosti. V našem okolju so se razvile predvsem gozdarska, lesnopredelovalna 
industrija, tekstilna industrija pa tudi vse ostale dejavnosti, ki so potrebovale močno energetsko podporo. Na Fali 
v občini Selnica ob Dravi je bila leta 1918 zgrajena prva hidroelektrarna. Takrat je predstavljala enega največjih 
energetskih objektov v tem delu Evrope. Energetski potencial je zato ob naštetih dejavnostih omogočal tudi 
razvoj vseh panog v kmetijski proizvodnji. V podravskem delu Slovenije smo lahko zadovoljni tudi z razvitostjo 
samostojnega podjetništva kot tudi z organizacijami, ki skrbijo za njegovo promocijo in razvoj. Seveda ni vse 
idealno in vzorno, prepričan pa sem, da moramo na doseženo gledati s pozitivne plati in tako dajati signal 
mladim podjetnicam in podjetnikom pri njihovih odločitvah. 

Kot poslanec se bom zavzemal za pravičnejšo delitev plačil za opravljeno delo v času delovne aktivnosti kot tudi 
razmerje med pokojninami. Večji poudarek pa je potrebno dati znanju posameznika ter ustvariti boljšo povezavo 
med univerzo in gospodarstvom.

Jurij Lep, poslanec Desusa

Med trenutnimi vzroki, zakaj v Sloveniji zaostajamo za večino članic EU, so nizka produktivnost, majhna 
ekonomska svoboda ter nekatera previsoka davčna bremena. Prisotna je tudi močna odvisnost od 
izvoza. V Podravju v večini proizvajamo polizdelke, kar nas dela še bolj odvisne in ranljive v primeru 
padca povpraševanja v državah EU. Potrebujemo več visokotehnoloških podjetij in več delovnih mest z 
višjo dodano vrednostjo, torej delovna mesta, kjer bodo delavci imeli dobre plače. Rast bi seveda lažje 
zagotavljali z nižanjem davkov na plače kot pa s predlogi po višjih obdavčitvah. Sam kot poslanec imam 
posluh za gospodarstvenike ter njihove predloge in bom podpiral ter predlagal ukrepe, ki bodo spodbujali 
ugodno poslovno okolje ali pa vsaj dobro »klimo« med prebivalstvom in podjetniki. S strani uspešnih 
podjetnikov iz Podravja že prejemam predloge in spodbude za takšno delo v prihodnje.

Jedro problema Podravja tiči v neaktivnosti države pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za blažji prehod, ki 
izhaja še iz časa propada težke industrije in traja do danes. Zadnja leta se je to področje sicer zelo počasi 
pričelo revitalizirati (projekt Magna in postopna obuditev industrijske cone Tezno). Treba pa bo še aktivneje 
nadaljevati z ukrepi za prihod novih, dobro plačanih delovnih mest. Prav tako pričakujem, da se bo politika 
decentralizacije dejansko pričela izvajati, tako da Podravje dobi sedeže večjih gospodarskih družb. Le 
na ta način bo moč dolgoročno sprožiti t. i. domino efekt, da bomo lahko vsi uresničevali gospodarske in 
družbene potenciale, ki jih Podravje nudi. 

Gospodarstvo v podravski regiji je bilo v preteklosti zaznamovano z mnogimi vzponi in padci. Na to dejstvo 
so vplivale tudi širše evropske krize. V času krize pa je zelo pomembno, kako se nanjo odzoveš ter kako 
okrevaš. Podravsko gospodarstvo je v preteklosti trdno slonelo na velikih industrijskih sistemih, današnja 
struktura pa temelji na mikro podjetjih. V tej regiji imamo zelo veliko uspešnih podjetij, ki so izvozno 
naravnana, imajo pa težavo z delovno silo, ki vse prevečkrat beži v sosednjo Avstrijo. 

Država bi morala razbremeniti gospodarstvo, v mislih imam bruto plačo, vzpostaviti bi morala pogoje za 
razvoj manjših podjetij – industrijske cone ter nuditi konkretno pomoč pri posameznih projektih, kot je to 
storila na primer za podjetje Magna. 

Sam se bom kot poslanec vseskozi zavzemal za vzpostavljanje uspešnega poslovnega okolja in zavedanje, 
da je tudi na tej strani Trojan potreben razvoj. 

Jožef Lenart, poslanec SDS

Mag. Bojana Muršič, poslanka SD

Bojan Podkrajšek, poslanec SDS
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Podravje je regija izjemnih potencialov na različnih področjih: znanosti, kulture, gospodarstva ... Kljub temu 
stopicamo za Ljubljano oz. osrednjeslovensko regijo. Menim, da bi zaradi različnih okoliščin potrebovali 
poseben zakon za regijo, ki bi pospešil gospodarski razvoj. Veseli me, da je v prejšnjem mandatu, 
predvsem zaradi zavzemanj SMC, do konkretnega napredka sicer že prišlo. Še naprej se bom zavzemal za 
odpravljanje ovir za nemoten razvoj, promocijo in sofinanciranje gospodarskih pobud, tudi z neposrednim 
dostopom do ministrstev in njihovih strokovnih služb. Prav tako so vrata moje poslanske pisarne odprta za 
gospodarstvenike in vse ostale. Ostal bom zavzet »katalizator« in pospeševalec procesov v korist Maribora 
in širše regije, kot že v zadnjih štirih letih.

Preden sem postal poslanec, sem deloval v elektrogospodarstvu. Prepričan sem, da je v Podravju 
veliko priložnosti prav na tem področju. Imamo res veliko znanja, ki bi ga lahko izkoristili pri uresničitvi 
prehoda na bolj zeleno proizvodnjo in porabo električne energije. Prehod na obnovljive vire energije in 
skrb za učinkovito rabo energije pomenita priložnost zaradi vzpostavitve primerne infrastrukture, tako 
v fizičnem kot digitalnem svetu. Ko se tega zavedamo, je lažje sprejeti tudi dober zakonodajni okvir za 
ta prehod in potrebne investicije – in pri tem bom kot strokovnjak za energetiko in poslanec koalicije z 
navdušenjem sodeloval.

Podravska regija ima odlično geostrateško lego in številne naravne danosti. Močno jo je zaznamoval propad 
mnogih velikih podjetij, dodaten izziv pa predstavlja odliv visoko izobraženega kadra v čezmejno Avstrijo. 
Čeprav v Podravju deluje več kot 8000 podjetij, dodana vrednost na zaposlenega za kar 20 % zaostaja za 
povprečjem Slovenije. Temu logično sledi povprečna plača, ki je v Podravju za 9 % nižja od slovenskega 
povprečja. Za gospodarski preboj je zato potrebna pogumna strategija predvsem na dveh področjih, v turizmu 
in visokotehnoloških ter družbenih inovacijah. To bo omogočilo dvig dodane vrednosti in posledično plač ter 
pritegnilo mlade in izobražene nazaj v Podravje.

Stanje v regionalnem gospodarstvu je boljše, kot je bilo leta 2014, šepa pa razvoj podpornih 
mehanizmov, kar je naloga politike oz. države, kot to običajno rečemo. Pereči so predvsem problemi 
Pohorja oz. še vedno pretežno zaprti in propadajoči hoteli ter komunalno-prostorski umestitveni izziv 
Magne, vključno z nadgradnjo letališča. Če pa primerjam regionalno gospodarstvo z avstrijskimi sosedi, je 
naša težava izostanek ustreznih razvojnih podpornih mehanizmov, npr. velik potencial naše strani vinske 
ceste ni izkorščen, nasploh razvoj turizma šepa zaradi preslabe koordinacije in nezadostne povezanosti 
ter izostanka strokovno svetovalne in tudi finančne pomoči. 

V bodoči koheziji bo potrebno natančno utemeljiti razvojne gospodarske projekte ter njihove dodane 
srednje- in dolgoročne vrednosti. In seveda ne smemo pozabiti, da uspešno gospodarstvo temelji na 
zadovoljnih in pravično plačanih delavcih. Tudi na področju inšpektorata za delo in razvoja socialnega 
podjetništva ter zadružništva nas čakajo številni izzivi. Samoinciativnost številnih v Mariboru in 
celotni regiji, tudi v navezavi na sosednjo koroško in pomursko regijo, od nas politikov zahteva tehtne 
premisleke in ustrezna ukrepanja, tudi s primerno novo davčno politiko, ki bo šla onkraj starih praks, ko 
so le gospodarstveniki »iz pravih kvot« dobivali nepovratne subvencije. Veseli me tudi drugačen, svež 
veter, če se tako izrazim, na naši mariborski univerzi, kjer je ogromno znanja, ki bo gonilo bodočega 
gospodarskega razvoja regije. 

Branislav Rajić, poslanec SMC

Mag. Andrej Rajh, poslanec SAB

Marijan Pojbič, poslanec SDS

Dr. Franc Trček, poslanec Levice
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GOSPODARSTVO IN POLITIKA 

Podravje je bilo v preteklosti močna industrijska regija, ki pa jo v zadnjih dveh desetletjih pestijo 
gospodarske in socialne težave. Vlada Mira Cerarja je ta trend obrnila, vesel sem, da je minister 
Počivalšek ostal na svojem položaju, saj je za Podravje naredil ogromno. Naj le omenim primer Magne, 
ki je izjemno močan signal in spodbuda za razvoj regije in širše. Veselim se sodelovanja z njim, pa 
tudi drugimi člani vlade, da bomo delali v dobro Podravja naprej. Sam sem sicer že začel z obiski 
obrtnikov in malih podjetnikov, da se neposredno seznanim z njihovimi pogledi in predlogi. Želim si 
tudi dobrega sodelovanja z drugimi poslanci iz regije, prepričan sem, da lahko v dobro regije marsikje 
tudi presežemo strankarske razlike.

Gregor Židan, poslanec SMC

In kaj od novega mandata vlade in parlamenta pričakuje 
gospodarstvo?
Na nekaj gospodarstvenikov iz Podravja smo naslovili vprašanje »Kaj za gospodarstvo in podravsko regijo pričakujete od nove vlade?«. 

V Pošti Slovenije od nove vlade pričakujemo, da nam prisluhne predvsem pri prizadevanjih glede 
sprememb zakona o poštnih storitvah in splošnih aktov. Na ta način bi lahko ponudili času in potrebam 
potrošnikov prilagojene poštne storitve, hkrati pa bi nam to omogočilo uspešnejše in bolj dobičkonosno 
poslovanje v konkurenčnem okolju. Pošta Slovenije je namreč dolžna izvajati univerzalno storitev, ki je 
v javnem interesu. Ob tem je predpisana kakovost v Sloveniji najvišja med državami EU,  kar  v pogojih 
naglega upadanja klasične pisne korespodence pomeni vedno večji pritisk na stroške in vzdržnost 
poslovanja. Prihodki od univerzalne poštne storitve so se od leta 2006 do 2017 zaradi e-substitucije 
in digitalizacije znižali z dobrih 315 na 115 milijonov evrov, kar pomeni kar 52-odstotni padec. Tukaj 
torej pričakujemo jasno strategijo države glede obsega in standarda univerzalne storitve v prihodnje. To 
mora država urediti z zakonodajo ter pri tem predvideti tudi financiranje. 

Smiselne  bi bile tudi spremembe na področju delovnopravne zakonodaje, trga dela in socialnih 
transferjev, ki bi vzpodbudile interes za delo med delovno sposobnim neaktivnim prebivalstvom in 
zmanjšale birokratske postopke pri zaposlovanju tuje delovne sile. Nedvomno pa bi h konkurenčnemu 
poslovnemu okolju, ohranjanju delovnih mest ter višji produktivnosti in učinkovitosti prispevalo tudi 
znižanje davčne obremenitve odhodkov iz dela.

Od nove vlade gospodarstveniki pričakujemo predvsem pomoč, da bomo lahko še bolje razvijali svoje 
storitve, proizvode, prodirali na tuje trge. Ta pomoč pa se lahko kaže zelo različno, od večjega črpanja EU 
sredstev za projekte, ki so namenjeni naši regiji, pa smo jih uspeli porabiti le 9 %, do razumne davčne 
politike in ne zaostrovanja. 

Mag. Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije

Boštjan Vilčnik, direktor in partner Press Clippinga 
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AKTUALNO

Dr. Zdravko Kačič je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v 

Mariboru. Je vodja raziskovalnega programa Napredne metode interakcij v telekomunikacijah, bil je vodja več 

raziskovalnih projektov EU in projektov z industrijo. Bil je gostujoči raziskovalec na Tehniški univerzi v Berlinu, 

gostujoči profesor na Tehniški univerzi v Münchnu v ZR Nemčiji ter na Univerzi Umea na Švedskem in imel je 

več vabljenih predavanj na različnih evropskih univerzah. Rektor Univerze v Mariboru je od junija 2018.

NOVI REKTOR O SODELOVANJU INSTITUCIJ ZNANJA IN 
GOSPODARSTVA V PODRAVJU

»Ena ključnih težav mesta Maribor in širše regije je odliv visoko kvalificiranih 
kadrov iz okolja, zato mora biti eden najpomembnejših ciljev zajezitev odliva 
kadrov z ustvarjanjem ustreznih pogojev za delo v lokalnem okolju. 

Univerza mora tesno sodelovati z vsemi deležniki pri medsebojnem povezovanju 
v novi kohezijski perspektivi Vzhodne kohezijske regije. Pomemben cilj pri tem 
mora biti soupravljanje oziroma prenos upravljanja izvajanja kohezijske politike 
Vzhodne kohezijske regije v Vzhodno kohezijsko regijo. Aktivno mora sodelovati 
pri delu Sveta Vzhodne kohezijske regije in pri pripravi strateških dokumentov 
nove kohezijske perspektive. Za doseganje boljših dolgoročnih razvojnih možnosti, 
večje stopnje dodane vrednosti ter večje mednarodne vpetosti mesta in širše 
regije je nujna umestitev vsaj ene raziskovalne inštitucije (raziskovalni inštitut) 
v Vzhodno kohezijsko regijo. Pomembno mora prispevati k ustvarjanju pogojev 
za uspešen razvoj zagonskih podjetij ter nadgraditi sodelovanje s srednjimi in 
večjimi podjetji ter pomembno prispevati k zavedanju pomena prisotnosti velikih 
gospodarskih družb za lokalno in širše okolje ter za malo gospodarstvo.«

Univerza v Mariboru z  
novim vodstvom 
Na dan univerze, 18. septem-
bra, je na inavguracijski slove-
snosti Univerze v Mariboru, 43 
let po njeni ustanovitvi, tudi ura-
dno zaprisegel deveti rektor po 
vrsti. To je red. prof. dr. Zdravko 
Kačič, ki je na rektorskem polo-
žaju že od junija letos, potem ko 
se je konec leta 2017 predčasno 
upokojil osmi rektor univerze dr. 
Igor Tičar.

»Univerza je okolje, ki je zavezano 
ustvarjalnemu delu, od katerega 
širša družba pričakuje ustvarjanje 
novega znanja in novih spoznanj. 

To pa zahteva ustvarjanje pogo-
jev dela, v katerih imajo zaposleni 
zagotovljen ustvarjalen akadem-
ski mir. Naše delo na univerzi 
moramo razumeti kot poslanstvo, 
kot način življenja, ne kot poklic. 
Premalo nas je, da bi si lahko pri-
voščili povprečje. Premalo nas je, 
da bi bili videni v povprečju. Zato 
moramo biti realni in si želeti 
nemogoče,« je ob tem poudaril 
rektor prof. dr. Zdravko Kačič.

Inavguracijske slovesnosti so se 
udeležili predsednik Državnega 
zbora RS mag. Dejan Židan, 

predsednik Vrhovnega sodi-
šča RS mag. Damijan Florjan-
čič, predsednik Slovenske akade-
mije znanosti in umetnosti akad. 
dr. Tadej Bajd, župan Mestne 
občine Maribor dr. Andrej Fištra-
vec, 10 rektorjev in prorektorjev 
partnerskih univerz ter številni 
drugi gostje. Slavnostni govornik 
na slovesnosti je bil svetovalec 
predsednika RS akad. dr. Boštjan 
Žekš.

Novemu rektorju želimo uspe-
šno delo in odlično sodelovanje 
z vsemi deležniki.
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PODJETJE PODRAVJA 2017 

Tretji izbor najboljših v Podravju

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.

Andrej Kolmanič, glavni izvršni direktor skupine Impol
Impol, d. o. o., naj veliko podjetje 2016

Za uspešnost podjetij so ključni naslednji dejavniki: jasna vizija, dober 
poslovni model, učinkovito poslovanje in odgovoren odnos do traj-
nostnega razvoja. Pri tem so seveda zelo pomembne tudi ustrezne 
spodbude okolja, ki podjetjem omogočajo razvoj v pravi smeri. Slo-
venija s strategijo pametne specializacije nakazuje pravo smer, zelo 
pomembno pa bo, da bomo znali izpeljati plane, ki smo si jih zastavili 
v okviru strateških partnerstev.

Sebastjan Jakl
T. C. JAKL, d. o. o., naj majhno podjetje 2016

Za uspešnost podjetja so najbolj pomembni strast in veselje do svo-
jega dela ter vlaganje v svoje znanje in vseh sodelavcev/zaposlenih. Za 
razvoj sta potrebni odprta glava/kreativnost in pripravljenost na spre-
membe, podprti s cilji in sredstvi za premagovanje ovir. Kar se tiče 
gospodarskega in političnega okolja v Sloveniji, se pridružujem mne-
nju tistih, ki opozarjajo, da napovedane spremembe ne vzpodbujajo 
gospodarstva, prej nasprotno. Največjo težavo v politiki pri tem vidim 
v razumevanju besede »odgovornost«, ki jo podjetniki razumemo 
čisto drugače (prav) kot politiki (narobe). Pohvalil pa bi delovanje na 
lokalni ravni, kjer je nekaj izjem, ki delujejo dobro.

Andrej Kolmanič

8.201 gospodarskih družb
65.589 zaposlenih

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

PODRAVSKA PODJETJA  
V LETU 2017

Univerza v Mariboru z  
novim vodstvom 
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6. KONFERENCA ŽENSKE PODJETNOSTI

Slovenija in Avstrija: 
katere ukrepe državi 
ponujata podjetnicam

Ženske se podjetništva lotevajo 
drugače kot moški
 
Ženske se podjetništva lotevajo 
na nekoliko drugačen način kot 
moški, kar pomeni, da potrebu-
jejo tudi tem specifikam prilago-
jene podporne storitve. Glavne 
razlike med spoloma se kažejo: 
• v upoštevanju družinskih oko-

liščin, previdnosti pri stopa-
nju na samostojno podjetni-
ško pot, zavedanju tveganja za 
morebitni neuspeh in 

• načinih financiranja.

Ko se ženske odločajo za usta-
novitev podjetja, bolj kot moški 
upoštevajo tudi družinske oko-
liščine (o tem kot soodvisnem 
dejavniku razmišlja 61 odstotkov 
žensk in 49 odstotkov moških). 
Preden zastavijo družinsko hišo 
in/ali družinske prihranke kot 
začetni kapital za zagon pod-
jetja, ženske zelo skrbno pre-
tehtajo možnost za uspeh in 
podrobno proučijo vsak morebi-
tni vir neuspeha.

Tudi glede varnosti delovnega 
mesta oz. zaposlitve so ženske 
previdnejše. Tudi potem, ko že 
ustanovijo svoje podjetje, ženske 
v večini primerov ohranijo dose-
danjo zaposlitev in vsaj nekaj 
časa peljejo obe dejavnosti vzpo-
redno. Kadar ženske načrtujejo 
prevzem že obstoječega podje-

tja, se za to odločijo po daljšem 
testnem obdobju, v tem času se 
dobro seznanijo z delovanjem in 
aktivnostmi podjetja.

Razlike so tudi pri financiranju: 
ženske podjetnice začenjajo z 
manj kapitala kot moški, pa tudi 
sicer imajo manj sredstev. Vire 
financiranja ženske raje iščejo v 
okviru družinskega in prijatelj-
skega kroga, če pa si denar izpo-
sodijo pri bankah, je njihova 
plačilna morala višja kot pri 
moških. Zato v krizi ženske pod-
jetnice za banke veljajo za boljše 
stranke kot moški.

V primerjavi z moškimi imajo 
ženska podjetja manjšo, a bolj 
stalno rast, kar pogosto pomeni 
tudi manj tveganja za neuspeh. 

Slovenija za žensko podjetni-
štvo na ravni države nima spleta 
sistemskih ukrepov 
• Ni dovolj, da imamo po ustavi 

vsi enake možnosti za šolanje, 
zaposlitev ali vstop v podjetni-
štvo. 

• Država bi se morala zavedati, 
da ženske že zaradi materin-
stva in vloge v družinskem 
življenju, ki je vse bolj obreme-
njeno tudi s skrbstvom za sta-
rejše, potrebujejo v podjetni-
štvu primerno podporno oko-
lje in dodatne spodbude. 

• Tako na primer tudi top mene-

džerke, teh je v Sloveniji kakih 
450, opozarjajo na kvote žensk v 
upravnih odborih velikih korpo-
racij ter na problematiko usklaje-
vanja družinskega in poklicnega 
življenja.

• Podjetnice, teh je v Sloveniji 
okoli 48 tisoč, družinsko in pod-
jetniško plat življenja usklajujejo 
na račun prostega časa ali časa 
za počitek, kar seveda prinaša s 
sabo neželene posledice. 

• Kaj pa ženske same najbolj 
pogrešajo v podjetniškem svetu? 
Vrstni red problematike je 
vedno enak, najprej so težava 
finančni viri, prostori, kadri, 
medtem ko sama ideja nikoli ni 
vprašanje. Ženskam manjka tudi 
več samozavesti ter zavedanja, da 
imajo inovativno rešitev in da jo 
je treba tudi promovirati. Veli-
kokrat vidimo, da se ženske ne 
promovirajo dovolj na delovnih 
mestih, zato manj napredujejo. 
Slovenija je namreč zelo konser-
vativna družba, čeprav radi raz-
glašamo, da smo moderni. Res 
pa je tudi, da se včasih ženske 
skrijejo v tej konservativnosti, ker 
se tako počutijo varne. Moškim 
kolegom pa to tudi ustreza.

• Če se podjetnice med seboj 
začnejo povezovati, pridobijo 
samozavest, se zgledujejo druga 
po drugi, se informirajo in 
si pomagajo na zelo človeški 
ravni. Ta del je tisti, ki ga žen-
ske nujno potrebujejo.

Države sprejemajo sistemske ukrepe, ki vzpodbujajo vstop žensk v 
podjetništvo, saj si enostavno ne morejo privoščiti, da jih ne bi vključile.
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1. konferenca:  7. november 2013:  Zgodbe podjetnih žensk 
2. konferenca:  5. november 2014:  Podjetnost je ženskega spola
3. konferenca:  21. november 2015:  Po stopnicah do uspeha
4. konferenca: 24. november 2016:  Ženske – zaposlujmo ženske!
5. konferenca: 19. oktober 2017:  Vzponi in padci so del uspeha
 
6. konferenca: 6. december 2018:  Slovenija in Avstrija: katere ukrepe državi ponujata podjetnicam 
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PODJETNOST JE TUDI ŽENSKEGA SPOLA 

VSEBINSKI MODULI 6. KONFERENCE ŽENSKE PODJETNOSTI, KI BO 6.12. 2018 V HOTELU CITY V MARIBOR:

mednarodna konferenca. SLOVENIJA IN AVSTRIJA: KATERE UKREPE DRŽAVI PONUJATA PODJETNICAM 
mednarodni sejem: SKLENIMO POSEL 
mednarodna delavnica
B2B srečanja SLOVENIJA – AVSTRIJA
Zaključna REGIOWIN KONFERENCA

Zakaj je ta tema pomembna? 

• Zavedamo se, da je potrebna širša 
primerjalna analiza ukrepov v več 
državah, in v prihodnje si bomo 
prizadevale pridobiti jo. 

• Ker pa imamo na konferenci pri-
ložnost prisluhniti praksam v 
Avstriji in predstavitvi ukrepov, ki 
jih je avstrijska država sprejela na 
to temo, bomo prisluhnile njiho-

vim izkušnjam. 
• Katere ukrepe za ugodnejše pod-

porno okolje za ženske podje-
tnice je sprejela Slovenija? Kot 
podporno okolje definiramo sku-
pek ekonomskih, socio-kulturnih 
in političnih dejavnikov, ki vpli-
vajo na pripravljenost in sposob-
nost prevzeti nase podjetniško 
aktivnost. 

• Prisluhniti želimo tudi konkre-

tni izkušnji enega od ukrepov, ki 
poteka. 

• Zavzemamo se za na osnovi šir-
ših analiz pripravljene in trajno-
stno naravnane ukrepe, ki bodo 
vključeni v prihodnjo finančno 
perspektivno in bodo tudi na 
ta način pridobili možnost širše 
finančne podpore, s katero bo 
usklajena tudi podpora države 
Slovenije.

Pospeševanje ženskega 
podjetništva v podonavski regiji

Opolnomočenje mladih podjetnic za 
uspešno podjetniško pot

Namen projekta je vzpodbuditi 
mlade ženske iz podonavske regije, 
ki imajo poslovne ideje in so se pri-
pravljene podati na poslovno pot, k 
ustanovitvi in razvoju lastnih podje-
tij ter prispevati k njihovem karier-
nemu uspehu. 

Za dosego namena projekta so bili 
oblikovani naslednji specifični cilji:
• identifikacija potreb, ovir in ukre-

pov v podporo mladim obstoječim 
in potencialnim podjetnicam,

• uskladitev politike v podonavski 
regiji, da bodo v skladu s potre-
bami mladih podjetnic,

• izboljšanje podjetniške kulture, 
veščin in kompetenc mladih 
obstoječih in novih podjetnic.

Projektno partnerstvo

Konzorcij štirinajstih projektnih par-
tnerjev iz devetih različnih držav  
 

sestavljajo nacionalne in regionalne, 
javne in zasebne organizacije, katerih 
znanje in veščine zagotavljajo kvalite-
tno implementacijo aktivnosti in obli-
kovanje ustreznih inovativnih rešitev. 

Partnerji:
• Regional Agency for Entrepre-

neurship and Innovations – 
Varna (BG), vodilni partner

• Innovation Region Styria LTD 
(AT)

• Technology Park Varaždin LTD 
(CRO)

• bwcon GmbH (DE)
• Mariborska razvojna agencija 

(SI)
• Štajerska gospodarska zbornica 

(SI)
• Pannon Business Network Asso-

ciation (HU)
• University of Pannonia (HU)
• The Association of Small and 

Medium Enterprises Constanta 
(RO)

• OVIDIUS University of  
Constanta (RO) 

wib@stajerskagz.si
spletna stran: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/women-in-business
FB: https://www.facebook.com/WomenInBusinessDTPProject/

Mlade ženske v Podonavju 
predstavljajo velik 
podjetniški potencial, 
saj predstavljajo 52 % 
populacije, od teh pa jih je 
kar 30 % samozaposlenih. 
Vendar pa je zgolj 10 % 
mladih žensk v Podonavju 
na začetku podjetniške poti 
in le 2 % jih uspe ustvariti 
podjetje s preživitveno 
dobo, daljšo od treh let 
in pol. Mlade ženske v 
Podonavju potrebujejo več 
podpore pri razvoju svojega 
podjetniškega potenciala.

Projekt Ženske podjetnice (Women in Business) se sofinancira s sredstvi 
skladov Evropske unije (ESRR, IPA, ENI).
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AKTIVNOSTI IN REZULTATI PROJEKTA

V okviru projekta so predvidene naslednje aktivnosti:
• študija trenutnega stanja
• identifikacija dobrih praks s področja opolnomočenja mladih podjetnic
• organizacija šestih transnacionalnih učnih dogodkov v šestih državah
• oblikovanje transnacionalnih modelov usposabljanj za vzpodbujanje ženskega podjetništva
• analiza obstoječega zakonodajnega okvira
• razvoj priporočil za oblikovanje javnih politik v podporo ženskemu podjetništvu
• oblikovanje skupnega koncepta in vzpostavitev štirih Ženskih podjetniških centrov
• priprava transnacionalne strategije za trajnost Ženskih podjetniških centrov

• School of Economics and Busi-
ness, University of Sarajevo 
(BiH)

• Organisation for Small and 
Medium Enterprise Sector Deve-
lopment (MO)

Trenutno se v projektu osredo-
točamo na pripravo celostne štu-
dije stanja v Podonavju, na pod-
lagi katere bomo lahko primer-
jali potrebe in ovire, s katerimi 
se soočajo mlade ženske v različ-
nih partnerskih državah, ki vsto-
pajo ali so že aktivne v podjetni-
štvu. V okviru te raziskave smo v 
mesecu septembru in oktobru 

izvedli anketo, namenjeno žen-
skam, starim med 15 in 34 let, 
ki želijo ustanoviti svoje podjetje 
ali ga že vodijo. Prav tako so bili 
s tem namenom opravljeni inter-
vjuji z nacionalnimi deležniki, ki 
delujejo na omenjenem podro-
čju. 

Vzporedno so v mesecu okto-
bru začele potekati še dejavno-
sti identifikacije dobrih praks na 
področju spodbujanja ženskega 
podjetništva v transnacionalnem 
območju projekta, izveden je bil 
transnacionalni učni dogodek, 
kjer so bile predstavljene dobre 

prakse v Romuniji, konec meseca 
pa se bodo izvedla tudi srečanja 
skupin nacionalnih deležnikov, 
ki bodo potrjevali rezultate pro-
jekta in prispevali svoje bogato 
znanje s področja podjetništva in 
inovacij za pospešeni razvoj žen-
skega podjetništva v Podonavju. 

Rezultati projekta bodo prene-
seni v druge države podonavske 
regije ter širše, in sicer s pomo-
čjo številnih projektnih dogod-
kov, komunikacijskih kanalov 
in orodij ter evropskih mrež, v 
katerih že sodelujejo posamezni 
partnerji.

Akronim projekta: Ženske podjetnice / Women in Business
Prijavitelj: RAPIV (Bolgarija)
Projektno partnerstvo: 14 partnerjev iz 9 različnih držav
Pričetek projekta: 1. junij 2018
Trajanje projekta: 36 mesecev
Skupna vrednost projekta: 2.021.050
ESRR: 1.437.392 €
IPA: 144.500 €
ENI: 136.000 €
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Trajanje projekta: 36 mesecev
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PROJEKT NAPREJ 

Premajhna skrb za duševno 
zdravje zaposlenih 

Izvedba vseslovenske raziskave

V okviru projekta »Celovita psi-
hosocialna podpora podjetjem 
za aktivno staranje delovne sile 
(NAPREJ) – Zdravo in aktivno 
v prihodnost!« je bila v začetku 
leta 2018 med podjetji iz celo-
tnega območja Slovenije izve-
dena raziskava z naslovom 
»Ugotavljanje potreb deloda-
jalcev na področju ohranjanja 
in krepitve duševnega zdravja 
zaposlenih«. Izsledki raziskave 
predstavljajo eno izmed pod-
lag za razvoj Programa celovite 
podpore podjetjem za obvlado-
vanje in preprečevanje psihoso-
cialnih dejavnikov tveganj (t. i. 
Program PSDT), ki se v sklopu 
projekta NAPREJ izvaja med več 
kot 11.000 zaposlenimi v sed-
mih pilotskih podjetjih s sede-
žem v kohezijski regiji Vzhodna 
Slovenija, in v katerem se v treh 
letih izvajanja pričakujejo izbolj-
šano duševno zdravje zaposle-
nih, boljši medosebni odnosi 
na delovnem mestu, večja oza-
veščenost o pomenu duševnega 
zdravja, posledično pa tudi nižja 
bolniška odsotnost. 

V okviru pričujoče raziskave nas 
je zanimalo, kakšne so potrebe 
slovenskih delodajalcev na podro-
čju ohranjanja in krepitve dušev-
nega zdravja zaposlenih in obvla-
dovanja psihosocialnih dejavni-

kov tveganja, kakšne pristope in 
ukrepe uporabljajo na področju 
duševnega zdravja in s kakšnimi 
ovirami se pri tem srečujejo. 

V kvantitativnem delu raziskave 
je sodelovalo 173 podjetij s celo-
tnega območja Slovenije, izva-
jali pa so se tudi polstrukturi-
rani intervjuji, v katerih je sode-
lovalo 7 podjetij, ki kot pilotska 
podjetja sodelujejo v projektu 
NAPREJ.

Rezultati raziskave so pokazali, 
da se vse več podjetij zaveda 
pomena ohranjanja in krepitve 
duševnega zdravja zaposlenih, a 
v svoje poslanstvo in cilje podro-
čja duševnega zdravja še niso 
uspela vključiti. Ukrepi se uva-
jajo (pre)počasi, tudi finančno 
se temu področju ne namenja 
dovolj sredstev ‒ v zadnjih treh 
letih je le petina podjetij pove-

čala finančna sredstva, name-
njena ukrepom za ohranjanje 
in krepitev duševnega zdravja 
zaposlenih (od tega največ veli-
kih podjetij, najmanj pa mikro 
in majhnih podjetij).

Zagotavljanje zdravega in var-
nega delovnega okolja je zakon-
ska obveza delodajalcev

Velika podjetja v primerjavi 
z manjšimi izvajajo več ukre-
pov za ohranjanje in krepitev 
duševnega zdravja zaposlenih. 
Razlog je najverjetneje ta, da 
imajo večja podjetja na voljo več 
kadrovskih, finančnih in dru-
gih virov; na drugi strani pa se 
je v raziskavi izkazalo, da manjša 
podjetja izvajajo več ukrepov na 
področju zmanjševanja bolni-
ške odsotnosti, saj lahko zaradi 
svoje majhnosti lažje prilagajajo 
delovno mesto potrebam zaposle

Pomembnost izboljševanja duševnega zdravja in preprečevanja duševnih 
bolezni v delovnem okolju postaja vedno večja. Rezultati nedavnih 
evropskih raziskav poudarjajo negativne učinke z delom povezanega stresa 
in psihosocialnih obremenitev na posameznike in tudi visoko ceno, ki jo to 
prinaša podjetjem in državam v širšem pomenu.

Operacijo NAPREJ sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

info@stajerskagz.si
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nih in zaposlenim nudijo bolj fle-
ksibilno organizacijo dela.

Čeprav so delodajalci zakonsko 
obvezani, da zagotavljajo zdravo 
in varno delovno okolje, se psiho-
socialnim dejavnikom tveganj na 
delovnem mestu še vedno posveča 
premalo pozornosti ‒ le tretjina 
udeležencev raziskave je poročala 
o tem, da v njihovem podjetju izva-
jajo oceno psihosocialnih tveganj 
na delovnem mestu. Skoraj polo-
vica podjetij sicer že izvaja ukrepe 
na področju duševnega zdravja v 
okviru promocije zdravja na delov-
nem mestu (PZDM), a velikokrat 
ukrepi v praksi ne temeljijo na 
ustreznih analizah. 

Na našem vzorcu delodajalcev se 
je izkazalo, da malo manj kot polo-
vica podjetij sicer izvaja analizo 
merjenja organizacijske klime in 
analizo vzrokov bolniških odsotno-
sti, a le dve tretjini od teh te ana-
lize obravnava tudi kot osnovo za 
oblikovanje ukrepov na tem podro-
čju. Na splošno so ukrepi v podje-
tjih premalo celostno in sistema-
tično naravnani, kar pomeni, da 

se pri njihovi vpeljavi ne upošte-
vajo vsi elementi, potrebni za uspe-
šno in učinkovito implementacijo 
ukrepov ali programov na podro-
čju duševnega zdravja oz. PZDM 
– to so analiza stanja, načrtovanje 
ukrepov na podlagi izvedenih ana-
liz, načrtovanje evalvacije, uvajanje 
ukrepov/vpeljava programa, eval-
vacija. 

Pomembna je podpora vodstva 
podjetja

Dobro duševno zdravje zaposlenih 
lahko dosežemo z ustrezno načrto-
vanimi aktivnostmi v okviru PZDM, 
pri čemer je zelo pomembna pod-
pora vodstva. Vodstvo namreč odi-
gra ključno vlogo pri odnosu do 
zaposlenih, ki imajo ali težave v 
duševnem zdravju ali so dolgo-
trajno bolniško odsotni iz razloga 
duševnih težav. Nekatere študije 
kažejo, da so manjša podjetja lahko 
bolj ranljiva na področju psiho-
socialnih tveganj na delovnem 
mestu zaradi pomanjkanja notra-
njih mehanizmov, ki bi omogočili 
bolj sistematičen pristop k promo-
ciji zdravja na delovnem mestu. 

Rezultati naše raziskave pa kažejo, 
da so psihosocialnim tveganjem na 
delovnem mestu, glede na opaža-
nje delodajalcev, bolj izpostavljeni 
zaposleni v velikih podjetjih. 

Zanimivo je, da so vodstveni kadri 
največkrat poročali, da pri zapo-
slenih težav v duševnem zdravju 
ne opažajo (Slika 1). Opazno je 
tudi, da  vodstveni kader zaradi 
pomanjkanja stikov in komuni-
kacije z večjim številom zaposle-
nih pogosto nima informacij o 
vseh težavah svojih zaposlenih. 
Iz tega  sklepajo, da zaposleni te 
težav v duševnem zdravju nimajo. 
Podobno poroča tudi Inšpekto-
rat RS za delo (IRSD), ki v eni od 
svojih raziskav ugotavlja, da vod-
stvo večkrat kot ostali zaposleni 
poroča, da pri zaposlenih določena 
(psihosocialna) tveganja ne opaža, 
ali poroča, da določeni pojavi pri 
zaposlenih niso prisotni. Tudi 
sicer udeleženci v raziskavi poro-
čajo, da vodje po njihovem mne-
nju niso usposobljeni za prepo-
znavanje težav v duševnem zdravju 
in za ravnanje z zaposlenimi, ki 
težave v duševnem zdravju imajo.

 Najpogosteje izpostavljene težave zaposlenih po mnenju delodajalcev, glede na delovno mesto 



GOSPODARSKI IZZIVI 21

Rezultati torej nakazujejo, da v 
splošnem v slovenskih podjetjih 
obstaja potreba po večji vpetosti 
vodstvenih kadrov v izobraževanje 
in osveščanje na področju dušev-
nega zdravja in psihosocialnih 
dejavnikov tveganja, saj kot že ome-
njeno, ima ravno vodstvo ključno 
vlogo pri ravnanju z zaposlenimi s 
težavami v duševnem zdravju.

Ker se v EU kot najpogostejši psi-
hosocialni dejavnik tveganja poja-
vljajo ravno težavne stranke oz. 
delo z ljudmi, iz katerega posle-
dično izhaja veliko psihosocialnih 
obremenitev, in ker tudi Evropska 
agencija za varnost in zdravje pri 
delu (EU-OSHA) poroča o nedav-
nih empiričnih podatkih, ki kažejo, 
da evropski delavci vse bolj trpijo 
za težavami v duševnem zdravju, 
povezanimi z delom, nas je v priču-
joči raziskavi zanimalo tudi, kateri 
ukrepi so v slovenskih podjetjih na 
voljo zaposlenim v primeru težav v 
duševnem zdravju. 

Predvsem delodajalci srednje veli-
kih in velikih podjetij poročajo, 
da imajo v njihovem podjetju 
zaposleni na voljo pooblaščenca 
za mobing, na katerega se lahko 
obrnejo v primeru trpinčenja ali 
nadlegovanja na delovnem mestu. 
Le petina podjetij pa svojim zapo-
slenim nudi tudi brezplačno stro-
kovno pomoč za reševanje dušev-
nih stisk in težav, v največji meri je 
ta ukrep na voljo v večjih podjetjih, 
medtem ko je takšna oblika sveto-
vanja v tujih podjetjih že nekaj časa 
uveljavljena praksa. Tudi sicer so 
podjetja v intervjujih izpostavljala, 
da je ukrepov na področju reše-
vanja duševnih stisk zaposlenih 
po njihovem mnenju premalo oz. 
se to področje v njihovih podje-
tjih premalo poudarja in naslavlja. 

Po zaključeni analizi ugotavljanja 
potreb delodajalcev na področju 
ohranjanja in krepitve duševnega 
zdravja zaposlenih lahko skle-
pamo, da omenjeno področje 
podjetja v Sloveniji z določenimi 
ukrepi že uspešno naslavljajo, a 
le-ti večkrat niso ustrezno prilago-
jeni in oblikovani glede na težave 
in potrebe zaposlenih.

Osveščanje, informiranje in pre-
ventiva

Osveščanje, informiranje in pre-
ventivno izobraževanje zaposle-
nih o področju duševnega zdravja 
predstavljajo ene od najuspešnej-
ših načinov za preprečevanje sti-
gmatiziranosti težav v duševnem 
zdravju. Nekaj delodajalcev je v 
raziskavi poročalo o tem, da v pod-
jetju na področju osveščanja zapo-
slenih in destigmatizacije dušev-
nega zdravja opravljajo razne 
pogovore z zaposlenimi (iskanje 
skupnih rešitev) in vodji, tedenske 
razgovore, vsakoletna interna izo-
braževanja, a kljub temu so pod-
jetja s takšnimi ukrepi v manjšini. 
Podjetja z ukrepi na tem področju 
torej še vedno ne delujejo dovolj 
preventivno – osveščanje in infor-
miranje zaposlenih o področju 
duševnega zdravja preko inter-
nih kanalov v praksi izvaja le 34 % 
podjetij, izobraževanja in usposa-
bljanja so prav tako v manjšini ali 
jih v podjetjih sploh ni.

Veliko nezainteresiranosti za 
sodelovanje

Ovire, ki so jih udeleženci vseslo-
venske nacionalne raziskave pou-
darili pri načrtovanju in izvajanju 
ukrepov na področju ohranjanja in 
krepitve duševnega zdravja zaposle-
nih, so nezainteresiranost oz. neso-

delovanje zaposlenih, finančne 
ovire, pomanjkanje strokovnega 
kadra in pomanjkanje časa za 
izvedbo aktivnosti/ukrepov na tem 
področju. Zaposleni se kljub brez-
plačno ponujenim aktivnostim 
ne udeležujejo le-teh, velikokrat 
se zaradi izmenskega dela določe-
nih aktivnosti ne morejo udeležiti, 
hkrati pa v podjetjih primanjkuje 
kadra, ki bi se s tem ukvarjal in ki bi 
imel primerno strokovno znanje za 
vodenje ter načrtovanje aktivnosti 
s področja ohranjanja in krepitve 
duševnega zdravja zaposlenih.

Ker v Sloveniji še ni prav veliko 
nacionalnih raziskav, ki bi celo-
stno obravnavale področje dušev-
nega zdravja zaposlenih, je njegova 
obravnava še vedno polna izzivov, 
kjer ni enoznačnih povezav, hkrati 
pa delanje zaključkov otežujeta tudi 
nepoznavanje in nezanimanje za 
področje duševnega zdravja s strani 
delodajalcev oz. zaposlenih. Ravno 
slab odziv delodajalcev pri sodelo-
vanju v raziskavi po našem mnenju 
nakazuje neko splošno dojemanje 
področja duševnega zdravja, ki na 
tej točki verjetno ni preveč naklo-
njeno oz. pozitivno. V slovenskem 
(delovnem) okolju so v tem oziru 
najbolj ključni predvsem osvešča-
nje, informiranje in izobraževanje 
ter aktivno sodelovanje tako zapo-
slenih kot delodajalcev. Skrb za 
duševno zdravje zaposlenih naj bi 
predstavljala eno izmed temeljnih 
vrednot podjetja, kar poveča tudi 
njegovo uspešnost in konkurenč-
nost na trgu.

Če bi radi izvedeli več o temati-
kah s področja duševnega zdravja 
in obvladovanja PSDT na delov-
nem mestu, vabljeni k obisku 
spletne strani projekta NAPREJ: 
www.naprej.eu.
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AKTUALNO

Na račun turistične takse je po javno objavljenih podatkih mariborska občina v letu 2017 iztržila rekordni 

znesek v višini nekaj več kot 350.000 evrov.

 

Nabor oprostitev plačila turistične takse se je v zakonu zmanjšal in tako dopušča občinam, da v svojih 

predpisih, skladno z lokalnimi turističnimi politikami, strategijami in posebnostmi, določijo osebe, ki so v 

celoti ali delno oproščene plačila takse (oprostitve za določene ciljne skupine, športnike ...).

Turistična taksa v Mariboru ostaja 

Hotelirji smo se v začetku leta 2018 
srečali z novelo Zakona o spodbuja-
nju razvoja turizma (ZSRT-1), ki je 
v turistično dejavnost prinesel kar 
nekaj novosti in sprememb. Državni 
zbor je nov zakon sprejel 15. 2. 2018, 
v veljavo pa je stopil že petnajsti dan 
po objavi v Uradnem listu RS, kar je 
zahtevalo hitre odločitve na občinah 
ter kar nemalo strahu/nelagodja 
pred njimi na strani gospodarstva.
 
Novela zakona je namreč občine 
pozvala k hitri uskladitvi splošnih 
aktov na področju turistične takse. 
V roku treh mesecev po uveljavitvi 
zakona je bilo potrebno uskladiti 
občinske splošne akte, s katerimi 
je določena turistična taksa, ki se 
lahko po novem obračunava v zne-
sku do 2,5 evra. Največje presene-
čenje in val komentarjev pa je zago-
tovo požela novost te zakonodaje, ki 
predpisuje tudi promocijsko takso, 
ki se obračuna poleg turistične takse 
in znaša 25 % zneska turistične takse 
ter začne veljati s 1. januarjem 2019. 

Do uveljavitve novega zakona je taksa v 
Mariboru znašala 1,27 evra in hotelirji, 
ki smo združeni v Kooperativo hote-
lirjev, z. o. o., Maribor ter delujemo 
na tem območju, smo bili enotnega 
mnenja, da tudi naprej ostane tako, 
saj menimo, da moramo s skupnimi 
močmi gostom ponuditi več vsebin in 
produktov, da bi jim lahko pričeli zara-
čunavati več.

Veseli smo bili, da je bila naša želja usli-
šana in da je občinski svet sprejel sklep, 
da turistična taksa v Mariboru zaenkrat 
ostane nespremenjena. 

Od 1. januarja 2019 se bo občin-
ski taksi namreč pridružila še doda-
tna promocijska taksa, ki bo name-
njena financiranju delovanja Slo-
venske turistične organizacije. 
Občine bodo morale v osmih dneh 
po prejemu vseh promocijskih taks 
za pretekli mesec znesek prenaka-
zati na poseben račun Slovenske 
turistične organizacije. Od začetka 
prihodnjega leta bo tako taksa za 
nočitev v Mariboru znašala 1,59 
evra (povišanje za 32 centov), kar 
je primerljivo tudi z našimi sever-
nimi sosedi (npr. Graz: 1,50 evra). 
Menimo namreč, da je potrebno 

pri nas še kaj dodatno postoriti, da 
bomo lahko ujeli njihov razvoj in 
ponudbo, posledično pa tudi cene.

V Kooperativi hotelirjev se trudimo, 
da nenehno vzpostavljamo nova par-
tnerstva, tako zasebna kot javno-
-zasebna, in v zadrugo pridružujemo 
kvalitetne in podobno misleče gospo-
darstvenike. Izredenega pomena je 
tudi odprta komunikacija z ZZTMB, 
MOM in STO. Želimo si, da bi dose-
gli namensko rabo pobrane turi-
stične takse, transparentnost porabe 
na strani izvrševalcev zakonodaje 
in da bi gost ob vsakem povratku 
na destinacijo čutil razvoj, novosti 
ter imel možnost uživati v novih in 
svežih produktih. Na takšen način 
v prihodnosti vidimo možnost za 
morebiten dvig turistične takse po 
vzoru vodilnih slovenskih desti-
nacij, ki so si lahko privoščile dvig 
turistične takse že takoj ob uvelja-
vitvi zakona (npr. Ljubljana, Piran, 
Kranjska Gora ipd.). Menimo, da se 
moramo v Mariboru na tem podro-
čju odločati previdneje. Višino takse 
moramo usklajevati z rastjo števila 
prenočitev kakor tudi s prihodki in 
posledično investicijami na destina-
ciji.

Vasja Ilešič 
predsednik Kooperative hotelirjev,
 z. o. o., Maribor
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Turistična taksa v Mariboru ostaja Posvet »Uporaba CO2 v pripravi in 
čiščenju različnih tipov voda«

Namen dogodka, ki je potekal 12. 
oktobra v prostorih podjetja IOS, 
je bil informirati strokovno jav-
nost o pomenu SRIP-a pri prehodu 
na krožno gospodarstvo, kjer je 
pomembno sodelovanje in povezo-
vanje v obliki vrednostnih verig na 
področju sekundarnih surovin – teh-
nološke vode in različne tehnologije 
njihovega čiščenja.

Posveta so se udeležili strokovnjaki 
različnih strok, predstavniki komu-
nalnih podjetij, izobraževalnih in 
javnih ustanov (npr. bolnišnice, kli-
nični center, športni objekti) ter 
industrije. Obravnavane so bile raz-
lične aplikacije ogljikovega dioksida, 
ki nastane kot stranski produkt pro-
izvodnje ostalih plinov, a je zaradi 
svojih lastnosti izredno uporaben na 
področju čiščenja in različnih tipov 

priprave voda. Uvodoma so bile 
predstavljene lastnosti ogljikovega 
dioksida kot industrijskega plina in 
njegovi učinki v postopkih priprave, 
čiščenja in nevtralizacije pitnih, 
kopalnih in industrijskih voda na 
konkretnih primerih iz industrijske 
in komunalne prakse. 

Pri pitni vodi je bila predstavljena 
dobra praksa komunalnega podje-
tja, ki učinkovito preprečuje odlaga-
nje mineralnih oblog na črpališčih, 
z mnogimi pozitivnimi učinki pri 
končnem uporabniku. Ogljikov dio-
ksid je nepogrešljiv tudi v sodobnem 
konceptu priprave kopalnih voda, 
saj njegova uporaba pripomore k 
boljšemu počutju in varnosti kopal-
cev ter posredno manjši vsebnosti 
razgradnih produktov dezinfekcije, 
ki predstavljajo resno nevarnost za 
zdravje kopalcev, saj so kancerogeni. 
Industrijska praksa uporabe CO2 
za stabilizacijo karbonatnega ravno-

težja v papirni pulpi oz. tehnološki 
vodi papirne industrije ima za posle-
dico številne tehnološke in ekonom-
ske pozitivne učinke, ki so bili razlo-
ženi na primeru iz prakse v papir-
nici. Na primeru slovenske tekstilne 
industrije pa je bila predstavljena 
možnost uporabe CO2 za obdelavo 
industrijskih odpadnih voda za dose-
ganje primerne kakovosti pred izpu-
stom v kanalizacijski sistem. 

Na posvetu je poleg dr. Mojce Pober-
žnik in Tare Bračko iz podjetja IOS 
predaval tudi strokovnjak za aplika-
cije tehničnih plinov v okoljevarstvu 
Izidor Gostinčar iz podjetja Messer 
Slovenija. 

Posvet je potekal v sproščenem ozra-
čju, med udeleženci je potekala 
živahna razprava ter izmenjava izku-
šenj in dobrih praks. Ob koncu je 
sledil še ogled laboratorijev ter razi-
skovalne opreme podjetja IOS.  

Dr. Mojca Poberžnik, IOS, d. o. o.

Inštitut za okoljevarstvo in senzorje (IOS), d. o. o., član SRIP – Krožno 
gospodarstvo, je izvedel strokovni posvet »Uporaba CO2 v pripravi in 
čiščenju različnih tipov voda« za člane  SRIP-a in drugo zainteresirano 
strokovno javnost.

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

SRIP KROŽNO GOSPODARSTVO
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Uspešen obisk podravske 
gospodarske delegacije v Ukrajini

Štajerska gospodarska zbor-
nica je septembra ob obisku 
gospodarske delegacije v Ukra-
jini, izvedenem v okviru pro-
jekta SPOT svetovanje Podravje, 
podpisala sporazum o sodelo-
vanju z Gospodarsko zbornico 
mesta Kijev. Sporazum je eden 
od korakov h krepitvi medna-
rodnega delovanja, s katerim 
bomo podravskim podjetjem, 
ki se vse bolj usmerjajo v tujino, 
nudili podporo tudi v njihovem 
mednarodnem delovanju.

V sporazumu sta se obe zbornici 
zavezali k redni izmenjavi informa-
cij ter dobrih praks s ciljem odpreti 
nove možnosti za povečanje trgo-
vinske menjave med obema regi-
jama. Prav tako bosta zbornici 
spodbujali in nudili podporo pri 
obiskih trgovinskih in gospodar-
skih delegacij, spodbujali poslovne 

stike, se medsebojno seznanjali s 
trenutno zakonodajo glede zuna-
nje trgovine in tujih investicij ter 
si izmenjevali informacije o rele-
vantnih sejmih in mednarodnih 
razstavah v obeh državah. S tem 
bosta krepili ekonomsko in indu-
strijsko sodelovanje tako med 
gospodarskimi subjekti v regijah 

kot tudi med obema zbornicama. 

Podjetniki so si v okviru obiska kot 
primere dobrih praks ogledali tudi 
nekatera podjetja v Kijevu. Prav tako 
je bil obisk odlična priložnost za 
SPOT svetovalce, da izmenjajo izku-
šnje s področja storitev, ki jih kijevska 
zbornica nudi svojim članom.

info@stajerskagz.si

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

V okviru dvodnevnega obiska Kijeva, ki so se ga udeležili predstavniki več podravskih 
podjetij, so bila izvedena številna uspešna B2B srečanja z ukrajinskimi podjetij in s 
tem vzpostavljena odlična osnova za nadaljnje povezave in krepitev gospodarskega 
sodelovanja. Kot se je pokazalo, je skupnih točk in interesa za sodelovanje na obeh 
straneh veliko. 

Štajerska gospodarska zbornica podpisala sporazum o sodelovanju z 
Gospodarsko zbornico mesta Kijev
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Uspešen obisk podravske 
gospodarske delegacije v Ukrajini

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Ledinek Engineering - 
nove proizvodne kapacitete

Podjetje Ledinek Engineering je 
bilo vedno pomembno in veliko 
podjetje. Pomembno zato, ker je 
na svojstven način izstopalo po 
svojem načinu razmišljanja, dela, 
po svojih ciljih in usmeritvah. 
Bilo je in je seveda še pomembno 
in znano v Sloveniji ter seveda še 
posebej v Podravju, pa čeprav 
samo 1 % njihove proizvodnje 
ostaja v Sloveniji. Pomembno 
tudi zato, ker je bilo vedno 
usmerjeno na svetovni trg in je v 
špici strojegradnje za lesno indu-
strijo. In vedno je bilo veliko pod-
jetje. Ne toliko po številu zapo-
slenih, mogoče tudi ne toliko po 

prihodkih, veliko je bilo pred-
vsem zato, ker so lastniki in zapo-
sleni vedno vedeli, kaj hočejo, in 
vedeli so, da je na njih, da naj-
dejo način doseganja zastavlje-
nih ciljev. In veliko je tudi zato, 
ker je znanje, ki so ga v prete-
klih letih in desetletjih akumuli-
rali in ga vgrajujejo v imenitne in 
v svetu želene stroje, neizmerno 
veliko, doseženo z lastnim raz-
mišljanjem, delom, inovacijami, 
testiranjem. 

Na otvoritvi konec septembra 
je mag. Aleksandra Podgornik, 
direktorica zbornice, med dru-

gim povedala: »Podjetje Ledi-
nek Engineering nedvomno zna 
najti prave načine za udejanja-
nje razvoja. Inovativni timi, ki 
delujejo v podjetju, so snovalci 
razvoja, katerega rezultati so 
stroji. Stroji, ki jih podjetje uspe-
šno izdeluje in plasira na sve-
tovne trge, so plod njihove ino-
vativnosti in raziskovalnega dela. 
Mi, ki spremljamo vaše delo, 
seveda ne moremo vedeti, koliko 
ste ga vložili v to, da se lahko 
danes z vami veselimo vaših uspe-
hov. Vemo pa, da ga je bilo neiz-
merno veliko in neizmerno ga 
spoštujemo.»

DOSEŽKI ČLANOV
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Aluminijasta gospodinjska folija 
v večini slovenskih gospodinjstev

Impol Servis, d. o. o., s poslovno 
enoto Trgovino Alumix na Kaju-
hovi ulici 87 v Slovenski Bistrici, ki 
spada v skupino Impol in že 27 let 
vrši maloprodajo skupine, je s 1. 1. 
2018 zamenjal vodstvo. Družbo je 
prevzel Marko Žunec, ki si je že več 
kot 10 let izkušnje nabira v marke-
tingu (oddelka prodaje) v skupini 
Impol. Po njegovih besedah je bil 
njegov največji izziv in cilj za leto 
2018: »da povečam prodajo, zni-
žam stroške in lansiram alumini-
jasto gospodinjsko folijo na trgo-
vske police širom Slovenije. Zago-
tovo je bil največji izziv prav slednji, 
kajti izvesti smo morali natančno 
raziskavo trga, celovito prenovo 
embalaže in ne nazadnje poiskati 
trgovca, ki bi bil pripravljen odsto-
piti del police v ta namen.«

Dobri polletni rezultati 

Rezultati polletnega poslovanja so 
pokazali, da se je prodaja v družbi 
dvignila za več kot 10 %, kar lahko 
pripisujemo ugodnim trendom rasti 
na trgu kakor tudi konkurenčnim 
cenam, dodatni ponudbi in ne naza-
dnje visoko usposobljenim kadrom, 
v katere podjetje neprestano vlaga 
in tako omogoča servisiranje najbolj 
zahtevnih kupcev. Delno je podjetje 
tudi znižalo stroške.

Nadgradnja ponudbe

Širok asortima izdelkov so nadgra-
dili in mu dodali še nekaj novih 
izdelkov (lamelne ograjne profile, 
dekorativne eloksirane profile za 
obrobe itd.), investirali pa so tudi 
v nakup nove krožne žage za bolj 
natančen razrez in še večjo konku-

renčnost, prenovili spletno stran, 
pričeli z raziskavo trga za pro-
dajo električnega orodja ter začeli 
z aktivnostmi iskanja lokacije za 
dodatno poslovno enoto v osrednji 
Sloveniji.

Na voljo kupcem tudi izven lastne trgovine

Impolova aluminijasta gospodinj-
ska folija je v Slovenski Bistrici in 
njeni ožji okolici zelo poznana, saj 
velja za eno najkvalitetnejših tovr-
stnih folij na trgu in jo je bilo moč 
kupiti le v trgovini podjetja, torej v 
Trgovini Alumix. Glede na poziti-
ven odziv trga in povpraševanje iz 
ostalih predelov Slovenije so se v 
podjetju odločili, da stopijo kup-
cem naproti in jim omogočijo njen 
nakup bližje domu.

Marko Žunec: »Potrebno se je 
zavedati, da sta zunanji izgled 
izdelka in posledično tudi njegova 
prodaja v veliki meri v rokah obli-
kovalcev. Bil sem v stiku s kar nekaj 
oblikovalci, a vsi so v meni pustili 
določen dvom, dokler se nisem 
spoznal (na podlagi priporočil) 
z oblikovalskim studiem j.Ekart. 
Strokovnost, prilagodljivost, ideje, 
univerzalnost, široka ponudba 
in ne nazadnje reference so bile 
zame dovolj, da sem z njimi podpi-
sal pogodbo o dolgoročnem sode-
lovanju. Po nekaj mesecih intenziv-
nega sodelovanja lahko trdim, da 
je bila odločitev prava.«

Sledile so oglaševalske akcije, 
pogovori s potencialnimi kupci 
in tako nam je do danes uspelo 
lansirati aluminijasto gospodinj-
sko folijo lastne blagovne znamke 
Domal na 12 trgovskih polic vzho-
dne Slovenije:

• Mesarija Čas, Pesnica
• Pekarna Kaučič 
• franšizne trgovine Tuš: Dokle-

žovje, Črešnjevci, Sp. Ščavnica, 
Limbuš, Slivnica, trgovine v 
Mariboru: Kersnikova ulica, 
Kardeljeva cesta, Koroška cesta, 
Betnavska cesta

• Trgovina Akvonij, Šentjur
• KZ Rače

info@impol-servis.si

Konec 2017 so v podjetju 
pridobili certifikat SQ 
(Slovenska kakovost). Seveda 
pa sam certifikat ni bil dovolj 
za širitev prodaje, potrebni 
sta bili tudi registracija 
blagovne znamke Domal, 
ki izhaja iz besede DOM 
in ALUMINIJ, ter izdelava 
embalaže, ki že navzven 
govori o kvalitetni vsebini. 
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Aluminijasta gospodinjska folija 
v večini slovenskih gospodinjstev
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Podjetje zaposluje 59 

strokovnjakov in je v letu 

2017 ustvarilo 5,9 mio evrov 

prometa. Sedež podjetja 

je na Ptuju, poslovni enoti 

pa ima tudi v Ljubljani in 

Kidričevem. Ciljne javnosti 

so trgovine in trgovski 

centri, hotelski in termalni 

kompleksi, industrija, promet 

– ITS, javna uprava, knjižnice, 

banke in finančne institucije.

Tenzor praznuje četrt stoletja

Podjetje je svojo zgodbo pričelo 
kot družba za tehnično varova-
nje, a je danes v Sloveniji in tudi 
v regiji s skupino Tenzor pozi-
cionirano kot sistemski integra-
tor naprednih tehničnih reši-
tev na področju elektroinstalacij 
in opreme. Je v samem vrhu na 
področju preprečevanja inven-
turnih mankov v maloprodaji, 
v rešitvah za kontrolo pristopa 
v hotelih in termalnih komple-
ksih ter naprednih prometnih 
rešitvah ITS. 

Hčerinska podjetja, ki so se leta 
2005 s ciljem izkoristiti skupni 
potencial in naročnikom nuditi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

celovitejše storitve povezala v 
skupino Tenzor, delujejo na 
Hrvaškem, v Srbiji, Makedoniji 
in Albaniji. V skupini Tenzor je 
zaposlenih preko 90 ljudi, leta 
2017 so ustvarili 8,6 mio evrov 
prometa. Z mednarodnimi veri-
gami naročnikov izvajajo pro-
jekte tudi v Črni gori in Avstriji. 
Zavedajo se, da je za mednaro-
dna podjetja ključno, da imajo 
eno kontaktno točko in dogo-
vorjeno standardno kakovost za 
integracijo različnih tehničnih 
sistemov na vseh tržiščih.

Z lastnimi razvojnimi rešitvami 
dosegajo dodano vrednost in se 
popolnoma prilagajajo specifič-
nim zahtevam strank. Zaščitene 
blagovne znamke podjetja so 
REMS (Retail event managment 
system), iEMS (industry event 
managment system), fEMS (fuel 
event managment system). Uve-
ljavljene lastne rešitve podjetja 
so tudi sistem za varnostni pre-
gled tovornih vozil – termoske-
ner, sistem prepoznave registr-
skih tablic – PRT, sistem štetja 
ljudi, detektor napačne smeri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prehoda, sistem nadzora odda-
ljenih lokacij in centralnonad-
zorni sistemi po meri. Temeljni 
cilj lastnih razvojnih rešitev je, 
da podatke iz različnih naprav 
povezujejo v skupno celoto 
(IoT) in uporabnikom omogo-
čijo hitrejše in pravilnejše odlo-
čitve ter skrajšajo čas obvladova-
nja kritičnih dogodkov. Lastne 
razvojne rešitve implementirajo 
v Avstriji, Švici, na Češkem, Dan-
skem, Madžarskem, v Armeniji 
in Moldaviji, s partnerji pa jih 
tržijo tudi v Romuniji, Bolgariji, 
Grčiji, Gruziji, Rusiji in na Malti. 
Z odlično ekipo zaposlenih, 
zanesljivimi dobavitelji in naroč-
niki, ki so jim zaupali, jim je 
uspelo zgraditi zgodbo o rasti in 
razvoju. 

... četrt stoletja sodelovanja, zaupanja in uspehov

Tehnični napredek v skupini Tenzor 

zagotavljata dva razvojna centra. V 

Sloveniji je razvojni center na področju 

tehničnega varovanja, upravljanja s 

prometom in upravljanja turističnih 

objektov, v Makedoniji pa razvojni center 

na področju upravljanja z zgradbami BMS.
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Učni center Civis
Nov učni center Civis ponuja pri-
ložnost za praktična usposabljanja 
s področja varnosti in zdravja pri 
delu (v nadaljevanju VZD). Veliko 
let so se v podjetju Civis skupaj s 
sodelavci in ostalimi strokovnjaki 
s področja VZD pogovarjali, kako 
bi varnost in zdravje pri delu v Slo-
veniji dvignili na višjo raven. Ugo-
tovili so, da je potrebno vsakemu 
izvajalcu dela pokazati, kako naj 
dela prav in na varen način. Uspo-
sabljanja ni mogoče vedno opra-
viti na delovnem mestu (38. člen 
ZVZD-1), saj je veliko delovnih 
mest na drugih lokacijah, kot je 
delodajalčeva. 

Danes je na različnih gradbiščih 
širom Evrope in drugje veliko 
delavcev slovenskih podjetij. V 
to tehnično zahtevno in nevarno 
delovno okolje so prišli predvsem 
zaradi potrebe po vsakodnevnem 
kruhu, zato jih večina nima ustre-
znih znanj in izkušenj. Le-te bi 
morali usvojiti na njim razumljiv 
način. Praktično usposabljanje 
delavcev v Učnem centru Civis sku-
paj z njihovimi neposrednimi vodji 
pomeni točno to ‒ da ta znanja 
usvojijo že doma in gredo na delo-
višča pripravljeni.

V podjetju Civis izvajajo programe 
usposabljanj po različnih medna-
rodnih akreditacijah, ki zahtevajo 
praktična usposabljanja za varno 
delo v tujini, izvajajo pa jih njihovi 
licencirani predavatelji:

• IPAF ‒ usposabljanje za varno 
delo z delovno dvižno ploščadjo 
po IPAF licenci.

• SCC/SCP ‒ osebni varnostni cer-
tifikat za dela na zahtevnih grad-
biščih in deloviščih.

• HOT WORK ‒ usposabljanje 
za izvajalce vročih del po finski 
licenci SPEK, ki je zahteva skan-
dinavskih držav za dela, ki pred-

stavljajo tveganje za nastanek 
požara.

• PRSES – usposabljanje za odgo-
vorne osebe za varnost regalnih 
sistemov.

• RIGER – usposabljanje za prive-
zovalce bremen in signaliste.

V Učnem centru Civis usposabljajo 
neposredne vodje za pripravo na 
praktično usposabljanje na delov-
nem mestu, nove koordinatorje za 
VZD na gradbiščih in delavce, ki 
bodo potrebovali specifična zna-
nja, npr. za delo na višini ipd.
 
V projekt Učnega centra Civis so 
pristopili poslovni partnerji, ki so 
zagotovili tehnično in osebno varo-
valno opremo za lažje izvajanje  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uposabljanj. To so podjetja: Epro, 
d. o. o. (varovalni sistemi za delo 
na višini), Vodušek, d. o. o. (pri-
vezovalna sredstva), Schloffer in 

Drevenšek, d. o. o. (osebna varo-
valna oprema), Cops Systems, 
d. o. o. (opozorilni varnostni sis-
temi v transportno-logističnih cen-
trih), Prangl, d. o. o. (dvižne plo-
ščadi), in Trakiza, d. o. o. (talne 
označbe). V Civisu so nam zaupali, 
da so hvaležni za ta plodna sode-
lovanja, prav tako pa tudi za pre-
dloge in delo vseh sodelavcev ter 
trud, ki so ga skupaj vložili v nov 
učni center.

Učni center Civis bo uspešno 
opravljal svoje poslanstvo, dokler 
bodo stroka, delodajalci in delavci 
sodelovali s skupnim ciljem – na 
teren poslati s praktičnim zna-
njem opremljenega delavca, ki naj 
dela varno in učinkovito.   

Nov notranji poligon za praktična usposabljanja v Mariboru



GOSPODARSKI IZZIVI 29

Učni center Civis

DOSEŽKI ČLANOV

Kava iz avtomata 
s skrbjo za okolje
Pitje kave je obred, ki je zvezda 
stalnica že skozi stoletja. Kava 
napolni človeka z energijo in s 
tem poveča njegovo storilnost 
in zbranost na različnih podro-
čjih življenja.

20-letna tradicija

Delikomat je slovensko pod-
jetje, kjer že 20 let skrbimo za 
bogato in kvalitetno ponudbo 
kav, toplih napitkov in prigriz-
kov v številnih podjetjih, šolah, 
bolnišnicah, na bencinskih ser-
visih in v drugih ustanovah. 
Zaupa nam nekaj tisoč podje-
tij, ki nam prepuščajo prijetno 
skrb, da njihove zaposlene in 
poslovne partnerje razvajamo 
z odlično kavo. V kavomatih 
ponujamo kave priznanih bla-
govnih znamk ter specialitete, 
kot so irish, nougat, vanilija, 
pistacija …

Družbeno odgovorni 

Kot družbeno odgovorno pod-
jetje si prizadevamo za kako-
vostne in vzajemno koristne 
odnose s svojimi zaposlenimi, 
kupci in drugimi skupinami v 
okolju. Prav tako je stalnost oz. 
trajnost za družbo café+co oz. 
Delikomat, d. o. o., osnovno 
načelo na področju menedž-
menta in ga v podjetju dosle-
dno vključujemo in uresniču-
jemo na vseh poslovnih podro-
čjih. Tako med drugim že več 
let sodelujemo z organizacijo 
'Rainforest Alliance' in si pri-
zadevamo za razvoj ekoloških 
lončkov za kavo iz green plast 
materiala, ki je kombinacija 
reciklirane plastike in bioloških 
odpadkov.

Formula uspeha 

Naš uspeh oblikujejo zna-
nje, vlaganja v razvoj, trud 
ter nenehna prizadevanja po 
spreminjanju stvari na bolje. 
Zasluge za naš uspeh pripisu-
jemo tudi mreži in potencialu 
velikega mednarodnega podje-
tja, ki nam prinaša sinergijske 
učinke pri doseganju skupne 
kvalitete surovin in drugih stan-
dardov poslovanja.

DELIKOMAT s svojimi avtomati skrbi 

za bogato in kvalitetno ponudbo kav, 

toplih napitkov in prigrizkov v številnih 

podjetjih, šolah in drugi ustanovah. Zaupa 

jim nekaj tisoč podjetij, kjer zaposlene 

in obiskovalce razvajajo z odlično kavo. 

Kavomati ponujajo kave blagovnih znamk, 

ki so v Sloveniji med najbolj priljubljenimi.
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V letu 2017 prizna-
nje za inovatorja 
leta, v 2018 že pro-
daja po svetu.

Sladoledi podjetja 
STORK so okusni 
in naravni. So edini 
v Sloveniji brez 
gensko spremenjenih 
organizmov, aditivov 
in barvil. So tudi brez 
glutena in laktoze, 
lahko tudi veganski, za 
športne navdušence 
pa ponujajo sladolede 
brez sladkorja in s 
sirotkinimi mlečnimi 
proteini.

IN ŠE POSEBNOST: naročite lahko tudi svojo linijo slado-
leda, kjer se izbrani okus zapakira v posodice z želenim 
logotipom in napisom.

DOSEŽKI ČLANOV

Stork - edinstveni naravni 
sladoledi brez aditivov
Za zagotovitev resnično naravne 
izkušnje in zdravju neoporečnega 
sladoleda so recepturo za slado-
led Stork razvijali kar nekaj let. 
Posebno skrb so namenili izbira-
nju sestavin in ustreznih dobavite-
ljev zanje, pa tudi izboru strokov-
nih sodelavk in sodelavcev. Skupaj 
so ustvarili sladoled, ki ga s pono-
som ponujajo.

Skrbijo za ohranjanje gospodar-
stva, zato dajejo pri izbiri dobavite-
ljev prednost manjšim podjetjem, 
ki imajo zagotovljeno neoporečno 
in certificirano pridelavo. Večina 
naravnih sestavin, uporabljenih 
v sladoledih Stork, prihaja iz slo-
venskih podjetij. So vzor podpore 
razvoja družbe in spodbujanja 
zdravega načina življenja.

Pri pripravi sladoledov Stork upo-
rabljajo izključno pravo sadje in 
naravna sladila, zato je tekstura 
sladoledov svilnata, aroma pa 
poskrbi za razvajanje vaših brbon-
čic. Certificirani dobavitelji poskr-
bijo za naravno vzgojo sadežev in 
za Storkov sladoled skrbno izbe-
rejo le dovolj zrele in najboljše 
sadeže. Zagotavljajo najvišjo kako-
vost živil, kar pomeni, da ne upora-
bljajo sestavin z gensko spremenje-
nimi organizmi in imajo certifikate 
»proizvedeno brez GSO«.

Pripravili so tudi linijo vegan-
skih sladoledov, katerih osnova ni 
mleko. V naboru sladoledov imajo 
tudi brezglutenske sladolede, širok 
razpon okusov pa bo zaključil še 
tako prefinjeno kosilo ali večerjo.

V timu Stork so ponosni na celo-
ten sodoben proces proizvodnje in 
lasten razvoj, ki na naše mize pri-
naša alternativo industrijskim sla-
doledom. Želijo nam obilo lepih 
trenutkov s sladkanjem ob izbiri 
sladoledov Stork.

BREZ
GLUTENA

BREZ
LAKTOZE

BREZ DODANIH 
ADITIVOV

VEGANBREZ 
GSO

Da bi ljubiteljem sladoleda STORK še podrobneje predstavili svojo zgodbo, 
so v soboto, 13. oktobra, pripravili Dan odprtih vrat.  Obiskovalcem, ki jih 
je zanimalo, kako nastajajo njihovi izdelki, so razkazali proizvodnjo ter 
dodatno predstavili način dela, kulinarični mojstri pa so seveda poskrbeli 
za dodatno razvajanje brbončic. Glavna specialitete dneva je bil brez 
dvoma  praženec s STORK sladoledom, obiskovačci pa so bili navdušeni 
tudi nad osvežilnimi cocktaili z ginom, tonikom in v variaciji z jagodnim in 
mango sladoledom, ki so jih pripravili spretni barmani.
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Zakaj naj podjetje komunicira?

Zakaj?

• Razložiti sitemu, kako se počuti 
lačen, je praktično nemogoče.

• Približno enaka naloga: pred-
staviti podjetju, da je komunici-
ranje z vsemi javnostmi dolgo-
ročno koristno in poslovno učin-
kovito, ko pa podjetje v tem hipu 
dokaj dobro živi tudi brez aktiv-
nega komuniciranja. 

• So podjetja, ki v senci svojih pro-
izvodnih hal delajo in preživijo, 
ne s prevelikimi preboji in tudi 
ne z velikimi dobički, ampak 
tudi ne s prevelikimi izgubami. 
In želijo, da bi bilo tako še veliko 
let. Vprašanje je samo, koliko let 
lahko tako še živijo.

• In so podjetja, ki se odločijo, da 
bodo aktivna v kreiranju svoje 
prihodnosti in bodo (so)odlo-
čala o svoji poziciji v okolju, v 
katerem delajo.

• Prva in druga pot sta pravi. 
• Dejstvo pa je, da podjetje, ne 

glede na to, ali izbere prvo ali 
drugo pot, potrebuje komunici-
ranje. 

• Podjetje na prvi poti zato, da ga 
ne bi nihče opazil in bi bilo pri 
potrošnikih pač pozicionirano 
kot »stalno prisotno« in zato 
izbrano v njihovi nakupni izbiri. 
Nekaj časa je to mogoče, vendar 
danes nihče več ne more napre-
dovati na mestu. Za ohranitev 
pozicije je treba iti naprej, tako 
v razvoju, proizvodnji, prodaji, 
marketingu kot komuniciranju.

• Podjetje na drugi poti potre-
buje komuniciranje zato, da bi 
ga potrošniki izbirali, ker je tren-
dseter v svojem okolju in je pri-
ljubljeno, ker je vidno in vedno 
»in«.

Korporativna identiteta 

Kaj je sploh korporativna identi-
teta in ali jo ima vsako podjetje? 
Ja, seveda ima vsako podjetje svojo 
korporativno identiteto, tako kot 
ima vsak človek svojo identiteto. 
Korporativna identiteta je splet 
lastnosti, ki delajo določeno enti-
teto edinstveno in razpoznavno. Je 
vizualna navedba podjetja o tem, 
kdo in kaj podjetje je, kako se vidi 
in kako ga vidijo drugi.

Razmišljanje o korporativni iden-
titeti ni nekaj novega, je stalnica 
poslovanja podjetij, bolj ali manj 
zavedna in bolj ali manj upravljana. 
In čeprav je res, da so se (in se mar-
sikje še!) pod korporativno iden-
titeto skrivali oblikovanje znaka 
in zunanje podobe podjetja, pa je 
dejstvo tudi, da je to minimalisti-
čen in najslabši način razmišljanja 
ter upravljanja korporativne iden-
titete. 

Marketing + korporativna identiteta

Marketing je velikokrat postavljen 
na mesto prvega komunikatorja 
podjetja z okoljem. Dejstvo je, da 
je marketing izjemno pomemben 
komunikacijski kanal, usodno je 
tudi povezan s korporativno identi-
teto in odnosi z javnostmi. Ampak 
– marketing ni in ne more biti prvi 
in predvsem ne edini komunika-
tor podjetja. Dober je lahko samo 
v celovito zastavljeni in profesio-
nalno dobro izvajani integralni 
komunikaciji podjetja. 

Pozabimo na tisto, kar je počel 
marketing v začetku in pogosto 
poskuša početi tudi še danes, torej 

– potrošnikom je treba prodati 
sanje! To danes ne verjamejo več 
niti tisti, ki to poskušajo delati!  Pre-
prosto povedano: ne da se živeti v 
pravljici, podjetje mora nase gle-
dati kot na osebo, njegove komu-
nikacije morajo biti celovite in 
morajo temeljiti na realnosti.

Danes se ne prodajajo zgodbe, kaj 
šele sanje. Pojavljajo se nove indu-
strije, nekatere stare izginjajo, vse 
tiste vmes pa se predvsem spremi-
njajo. In prodajajo se novi, dru-
gačni proizvodi. In kupujejo jih 
novi, drugačni potrošniki, tisti iz 
generacije x, y, z, digitalni domo-
rodci. In prihajajo še nove genera-
cije! In če jim ne bomo nenehno 
sledili, če ne bomo spremenili svo-
jih pristopov in se jim prilagodili, 
ne samo s produkti, ampak s »svo-
jim žitjem in bitjem«, zakaj bi upra-
vičeno pričakovali, da bomo »in«. 
Pasivna drža pomeni, da vsak dan 
zaostajamo za en korak več. Samo 
vprašanje časa je, kdaj se bo zgodil 
potop.

Že v devetdesetih je prišlo do 
popolne hiperprodukcije in zasi-
čenosti medijev s tržnimi komu-
nikacijami. Predvsem pa je prišlo 
do pojava novih tehnologij in do 
mega sprememb v vedenju potro-
šnikov. Jasno je, da klasični prijemi 
niso dovolj, treba je najti nove poti. 
In čeprav se nam zdi, da je digitali-
zacija že totalno preokupirala naše 
delo, strokovnjaki pravijo, da se je 
šele začela. Dinamika digitalnega 
sveta je 24/7 in po napovedih bo 
s polnim angažiranjem digitalnih 
domorodcev vstopila v vsa področja 
življenja in ga v resnici zaživela dru-
gače. Zato podjetja, ki mislijo na 

KOMUNICIRAJMO

Zakaj mora vsako podjetje krepiti korporativno identiteto? Zakaj vsako 
podjetje potrebuje storitve odnosov z javnostmi? Zakaj vsako podjetje 
potrebuje marketing? Zakaj je za vsako podjetje najbolj racionalno, 
da prakticira integralno komuniciranje in da uvrsti komunikacijo med 
pomembne poslovne funkcije svoje družbe?

Stork - edinstveni naravni 
sladoledi brez aditivov

BREZ
GLUTENA

BREZ
LAKTOZE

BREZ DODANIH 
ADITIVOV

VEGANBREZ 
GSO

Vera Kozmik Vodušek
 vera.kozmik@dialogco.eu
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ŠTAJERSKA  
GOSPODARSKA 

ZBORNICA 
JE PARTNER, KI VAS  

PRIVEDE DO PRAVIH  
POSLOVNIH PARTNERJEV  

IN POVEČUJE VAŠO  
MOČ, UGLED IN  

PREPOZNAVNOST.

POVEZANOST = MOČ  
Postanite član in bodite 

močni tudi vi.

Zastopamo 

vaše interese in jih skozi različne kanale uresničujemo. 

Povezujemo
in omogočamo poslovne kontakte na lokalnem in na mednarodnem področju.  

Nudimo
celovite storitve za lažji vstop ter delovanje na mednarodnih trgih. 

Izobražujemo in usposabljamo
o novostih, ki jih morate poznati, da boste vedeli več in ostali konkurenčni.  

Omogočamo 

postopke točke e-VEM, promocijo in mreženje.

Strokovni nasveti – brezplačno, v 24 urah

Finančno-davčno, delovnopravno in pravno področje.

ČLANI – SAMO ZA VAS NEKAJ NOVOSTI. POTREBUJETE  

INTERNE AKTE ZA VAŠE PODJETJE?  

V našem naboru vzorcev boste našli pravega in ga dobili brez plačila.

PROGRAM PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU?  

Brezplačno svetovanje in podpora pri izdelavi.

INFORMACIJE, SVETOVANJE IN POMOČ PRI PRIJAVI NA RAZPISE?  

Vse dobite v naši projektni pisarni. 

VAŠ VIR INFORMACIJ   

www.stajersagz.si, FB, LinkedIN, Instagram, Twitter, E-izivi, revija Gospodarski izzivi

prihodnost (ne tisto daljno, govo-
rimo o prihodnosti dveh, petih 
let), ponovno razmišljajo o temelj-
nem marketinškem vprašanju – 
kako zainteresirati in prepričati 
ljudi, da so njihova prava izbira. In 
to je to – s celotnim spletom komu-
niciranja. Marketing enostavno ni 
več dovolj!

Zakaj ne? Zato, ker potrošniki 
ne kupujejo več samo produkta, 
kupujejo filozofijo podjetja, kupu-
jejo njegovo odgovornost do oko-
lja, njegovo inovativnost, njegovo 
zmožnost prepričati jih, da z naku-
pom njegovih produktov delajo 
nekaj dobrega sebi (npr.: kupuj 
produkte, ki ne samo da ne ško-
dijo, ampak koristijo zdravju in 
počutju!), lokalnemu okolju (npr.: 
kupuj lokalno!), okolju (npr.: 
kupuj okolju prijazno!), zaposle-
nim (npr.: kupuj v pravični trgo-
vini!), širši družbi (npr.: kupuj 
in pomagaj otrokom na morje!), 
ne nazadnje se vedejo etično do 
Zemlje (npr. »Good for you, good 
for the planet!«, »Skupaj ustvar-
jamo boljši svet«). In če želite v vse 
to prepričati svojega potrošnika, 
potrebujete več kot samo marke-
ting! 

Odnosi z javnostmi + marketing + korpora-
tivna identiteta

V času, ko postaja transparentnost 
imperativ tudi v povsem odkrito 
profitno usmerjenih družbah in 
ko bolj kot fiktivne projekcije šte-
jejo dokazano resnične lastnosti in 
vedenje podjetja, iščejo podjetja 
vse poti do potrošnika. Zato smo v 
zadnjem desetletju priča tudi pora-
stu odnosov z javnostmi in pred-
vsem integraciji komunikacije. 
Naloga področja odnosov z jav-
nostmi je, da s svojim delovanjem 
sodeluje pri uspešnosti in učinkovi-
tosti družbe, vzpostavljanju in upra-
vljanju odnosov med podjetjem in 
njegovim okoljem (okolji). Uspe-
šnost in učinkovitost sta v tem pri-
meru zmnožka pravilnosti izbire 
namenov oz. ciljev in kakovosti 
odnosov s posamezniki, skupinami 

in organizacijami v okolju središč-
nega podjetja. Odnosi z javnostmi 
torej niso stiki z novinarji v smi-
slu plasiranja novičk in kreiranje 
‘pošminkane podobe’ naročnika 
ali delodajalca. Vsaj naj ne bi bili! 
Odnosi z javnostmi morajo delovati 
z vsemi javnostmi podjetja (zapo-
sleni, kupci, lastniki, dobavitelji, 
konkurenca, sindikati, zakono-
dajna veja oblasti, okoljevarstvene 
organizacije, občinska uprava …) 
in predvsem morajo biti pljuča 
komunikacije podjetja. 

Področje odnosov z javnostmi 
nedvomno ima problem ‒ njego-
vih učinkov se ne da meriti! In 
zato velikokrat njegov doprinos 
k uspehu ni cenjen oz. je podce-
njen. Že rezultate marketinga je 
zelo težko meriti, sploh na krajši 
rok, rezultatov PR aktivnosti pa 
na kratek rok praktično sploh ne. 
Mogoče jih je meriti samo s tem, 
da jih ni mogoče meriti, ker jih 
ne moremo ločiti od celovitega 
uspeha in korporativne identitete 
podjetja. Učinke področja odnosov 
z javnostmi lahko merimo samo z 
uspešnostjo podjetja.

USPEŠNO KOMUNICIRANJE = korpora-
tivna identiteta + marketing + odnosi z jav-
nostmi 

Shematsko pogledano imamo 
pred sabo tri komplementarna, pa 
vendar različna področja: 

Kako torej uspešno komunicirati? 
Predvsem s pripoznanjem, da je 
komuniciranje poslovna funkcija 
podjetja, tako kot so poslovne funk-
cije razvoj, proizvodnja, prodaja, 
nabava, finance … In da komunici-
ranje ni samo (produktni) marke-
ting, ampak celotno komuniciranje 
podjetja, torej tudi odnosi z vsemi 
javnostmi, in predvsem njuno sku-
pno prizadevanje za prodorno in 
uspešno korporativno identiteto 
ter pozicioniranje podjetja, kar ima 
vpliv na ostale funkcije podjetja in 
na njegovo uspešnost. 

Ne gre za pozicioniranje uprave ali 
posameznikov znotraj podjetja, gre 
za pozicioniranje celotnega podje-
tja, izgradnjo njegove korporativne 
identitete in odločitev, da bo podje-
tje ambiciozno določalo svojo pozi-
cijo na trgih in s tem gradilo svojo 
uspešnost.

Če želi podjetje izpolnjevati svoje 
poslanstvo, torej prodajati pri-
vlačne, dovršene izdelke, ki jih na 
osnovi tradicije usmerjajo in kre-
irajo potrebe kupcev in potrošni-
kov, če želi biti družbeno in okolj-
sko odgovorno podjetje, ki mu 
nenehna skrb za zaposlene ni tuja, 
mu tudi ne sme biti tuja proak-
tivna, odgovorna in vedno prisotna 
komunikacija. 

Podjetje, v katerem pošteno, ino-
vativno in v duhu sodelovanja raz-
mišljamo in delujemo odgovorno 
do vseh deležnikov, torej tako do 
kupcev, dobaviteljev, zaposlenih 
kot tudi do okolja in potrošnikov, 
mora graditi na svoji korporativni 
identiteti, mora jo biti sposobno 
in željno pozicionirati v vse javno-
sti v vseh okoljih, v katerih je ali 
želi biti.

INTEGRALNO  
KOMUNICIRANJE

KORPORATIVNA 
IDENTITETA

ODNOSI Z JAVNOSTMI

MARKETING
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Konferenco prirejajo: DKD Ptuj

Da bo praktično zares praktično!
Vse udeležence prijazno vabimo, da nam predhodno posredujete vprašanja s področij, ki jih 
bomo obravnavali na konferenci. Na takšen način bo praktičen del naravnan zlasti na tista 

področja, ki vas najbolj žulijo. Vaša vprašanja pošljite na lidija.majcen@stajerskagz.si,  
najkasneje do 30. 10. 2018.

1. sklop: AKTUALNO S PODROČJA DELOVNEGA PRAVA 
• dr. Darja Senčur Peček, Pravna fakulteta univerze v Mariboru; mag. Primož Feguš, Odvetniška pisarna Marjan Feguš 

2. sklop: DELOVNI ČAS V DOBI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 
• Helena Polič Kosi, odvetnica; prof. dr. Metoda Dodič-Fikfak, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa; 

Jolanda Kukovič, GKN Driveline Slovenija, d. o. o. 

3. sklop: ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU 
• Izvajalec medicine dela; Janez Hrastnik, manager za zdravje in varstvo pri delu in Gašper Boštic, specialist za zdravje in 

varstvo pri delu, Pivovarna Laško Union, d. o. o.; mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice 

4. sklop: AKTUALNO NA PODROČJU RAZVOJA KADROV 
• Saša Boštjančič, direktorica portala mojazaposlitev.si in Sanda Jerman, vodja HR projektov mojazaposlitev.si; Saša 

Mrak, izvršna direktorica Združenja Manager; Jelica Lazarević Lajovic, Iskratel, d.  o.  o. 

IZ PRAKSE ZA 
BOLJŠO PRAKSO

Kdaj?  8. in 9. november 2018
Kje?  Kongresni center, Terme Zreče (Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče)
Kako se prijavim?  Z e-prijavnico na www.stajerskagzs.si ali na e-naslov: info@stajerskagz.si

Cena?  Cena na udeleženca je 280,00 EUR + DDV. Za člane ŠGZ in za prijave do 30. 10. 2018 pa 
250,00 EUR + DDV

8. in 9. november 2018
?? drovska

nferenca
KA
KO



1. DAN: četrtek, 8. november 2018

8.15 – 8.45: Registracija in sprejem udeležencev

8.45 - 9.00: Otvoritev konference 

1. sklop: AKTUALNO S PODROČJA DELOVNEGA PRAVA

9.00 – 9.45: Zakonite oblike dela v Sloveniji, dr. Darja Senčur Peček, Pravna fakulteta UM

9.45 – 10.30: Stavka iz vidika delodajalca, mag. Primož Feguš, Odvetniška pisarna Marjan Feguš 

10.45 – 11.00: odmor 

11.00 - 12.30: Dovolj teorije! Reševanje praktičnih primerov – 1. del, dr. Darja Senčur Peček, Pravna fakulteta UM

12.30 - 13.15: odmor za kosilo 

13.15 - 15.00: Dovolj teorije! Reševanje praktičnih primerov – 2. del, dr. Darja Senčur Peček, Pravna fakulteta UM

2. sklop: DELOVNI ČAS V DOBI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

15.00 – 15.45: Delovni čas vodilnih in strokovnih delavcev – kako se lahko uredi, Helena Polič Kosi, odvetnica 

15.45 – 16.30: Stalna razpoložljivost in izgorevanje, prof. dr. Metoda Dodič-Fikfak, Klinični inštitut za medicino dela,  
prometa in športa

16.30 – 17.00: odmor

17.00 - 19.00: Ogled proizvodnje in predstavitev socialnih projektov v podjetju GKN Driveline Slovenija, d. o. o, Jolanda  
Kukovič, GKN Driveline Slovenija, d. o. o. 

2. DAN: Petek, 9. november 2018

3. sklop: ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU

9.00 – 9.45: Izvajalec medicine dela - pomemben člen v zagotavljanju varnega in zdravega dela v podjetju; izvajalec medicine 
dela  

9.45 - 10.30: Preverjanje psihoaktivnih substanc na delovnem mestu – primer dobre prakse; Janez Hrastnik, manager za 
zdravje in varstvo pri delu in Gašper Boštic, specialist za zdravje in varstvo pri delu, Pivovarna Laško Union, d. o. o.

10.30 – 10.40: Rezultati ankete v okviru projekta Naprej – »Ugotavljanje potreb delodajalcev na področju duševnega zdravja 
zaposlenih in obvladovanje psihosocialnih dejavnikov tveganja zaposlenih«; mag. Aleksandra Podgornik, direktorica  
Štajerske gospodarske zbornice 

10.40 – 11.15: odmor 

4. sklop: AKTUALNO NA PODROČJU RAZVOJA KADROV

11.15 - 12.00: Privabljanje, razvijanje in ohranjanje sodelavcev; Saša Boštjančič, direktorica portala mojazaposlitev.si in  
Sanda Jerman, vodja HR projektov mojazaposlitev.si 

12.00 – 12.45: Izzivi prihodnosti - ROI obvladovanja demografskih sprememb in raznolikosti?; Saša Mrak, izvršna direktorica 
Združenja Manager 

12.45 – 13.30:  Ustvarjanje poVEZanih ljudi s podjetjem:  Vodenje. Energija. Zaupanje; Jelica Lazarević Lajovic,  
Iskratel, d. o. o. 

13.30: Zaključni pozdrav 

8. in 9. november 2018
?? drovska

nferenca
KA
KOPROGRAM

KONFERENCE

Pridružujemo si pravico do naknadne spremembe programa.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV

Podrobnejše informacije o dogodkih najdete v koledarju dogodkov na spletni strani 
www.stajerskagz.si, lahko pa se naročite tudi na elektronska obvestila e-izzivi, rss 
novice ali spremljajte naše aktivnost preko socialnega omrežja facebook.

Napovednik dogodkov odraža stanje na dan  
17. april 2018. Pridržujemo si pravico do sprememb  
in dopolnitev. V ceno kotizacije ni vračunan 22-% DDV. 
Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest.

Pri zasedenosti razpoložljivih mest na dogod-
kih imajo prednost člani ŠGZ. Če udeležbe pri 
plačljivih dogodkih ne odjavite pravočasno, 
vam zaračunamo kotizacijo v celoti

Napovednik  
dogodkov

OKTOBER 2018

NOVEMBER 2018

DECEMBER 2018

Datum Dogodek Izvajalec  

Člani

 

Ostali

24. 10. 2018 GDPR – NUJNO POTREBNI KORAKI DO SKLADNO-
STI ZA MIKRO, MALA IN SREDNJA PODJETJA

ŠGZ Brezplačno za 
člane ŠGZ

50,00 EUR

25. 10. 2018 STROKOVNO-POSLOVNI  
DOGODEK: EKO REVOLUCIJA

ŠGZ 249,00 EUR 249,00 EUR

25. 10. 2018 INDIJA PRODIRA NAPREJ: PRILOŽNOSTI ZA SLO-
VENSKA PODJETJA V INDIJI

ŠGZ Brezplačno Brezplačno

Datum Dogodek Izvajalec  

Člani

 

Ostali

8. 11. 2018 KADROVSKA KONFERENCA KAKO? IZ PRAKSE ZA 
BOLJŠO PRAKSO

ŠGZ Od 250,00 EUR Od 250,00 EUR

14. 11. 2018 KARIERNI SEJEM - SEJEM POKLICEV IN  
IZOBRAŽEVANJA V MARIBORU

ŠGZ Brezplačno Brezplačno

16.11.2018 POSLOVNO SREČANJE S HRVAŠKIMI PODJETJI – 
KRAPINA

ŠGZ Brezplačno Brezplačno

21.11.2018 UVAJANJE INOVACIJSKE KULTURE V PODJETJA           ŠGZ Brezplačno Brezplačno

29.11.2018 UČINKOVITA PRODAJA                                                          ŠGZ Za člane ŠGZ 
50,00 EUR

Za nečlane 
100,00 EUR

Datum Dogodek Izvajalec  

Člani

 

Ostali

6. 12. 2018 KONFERENCA ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA - 
SLOVENIJA IN AVSTRIJA, KATERE UKREPE DRŽAVI 
PONUJATA ŽENSKAM PODJETNICAM                                                            

ŠGZ Brezplačno Brezplačno

KOTIZACIJA v EUR brez DDV 

VIR: STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
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Brezposelnost 
v Sloveniji in 
Podravju

Delovni migranti, brez kmetov, ki delajo zunaj regije bivališča, v %

Število 
registriranih 

brezposelnih oseb, 
september 2018
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 2014 2015 2016 2017

Zasavska 42,60 48,70 50,30 51,50

Primorsko-notranjska 37,10 37,70 38,20 39,60

Posavska 31,20 32,80 33,40 33,70

Gorenjska 27,10 27,20 27,70 27,50

Koroška 18,60 20,10 20,10 19,30

Pomurska 17,80 18,50 18,60 19,10

Obalno-kraška 17,40 17,40 17,60 18,20

Savinjska 16,20 16,20 16,90 17,80

Podravska 14,60 15,00 15,40 15,60

Goriška 14,30 14,60 14,80 15,10

Osrednjeslovenska 8,00 8,60 8,90 9,30

VIR: ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE



Od izida kataloga 
in od začetka 
delovanja strani 
www.business-podravje.eu 
konec maja 2018 do 
konca septembra je 
spletna stran doživela 
20.271 ogledov. 

Želite biti tudi vi 
deležni zanimanja 
obiskovalcev? 

www.business-podravje.eu

PREDSTAVITE SE NA SPLETNI STRANI 

IN V PRIHODNJEM KATALOGU 

ŠTAJERSKE GOPODARSKE ZBORNICE. 

PODRAVSKA REGIJA IN PODRAVSKA PODJETJA – VAŠ NAJBOLJŠI POSLOVNI PARTNER
PODRAVJE REGION AND PODRAVJE COMPANIES – YOUR BEST BUSINESS PARTNER


