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LETO 2017 V ŠTEVILKAH

ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA 2017

Zaposleni: 9
Upravni odbor: 25
Nadzorni odbor: 5

ČLANSTVO 2017
Število članov: Člani in pridruženi člani = 405 ( +6,4 %)
Po organizacijski obliki:
Družba z omejeno odgovornostjo: 308
Samostojni podjetnik: 42
Delniška družba: 26
Zavod: 10
Javni zavod: 9
Društvo: 6
Komanditna družba: 1
Ostalo: 3
Člani v SRIP – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo: 60
Po velikosti:
Mikro podjetja: 256
Mala podjetja: 61
Srednje velika podjetja: 25
Velika podjetja: 32
Ni podatka: 31( novoustanovljena oz. se velikost ne izračunava)
Po občinah:
Največ članov je iz občine Maribor; 237 ( 59 %)
Ptuj 28 ( 7 %)
Slovenska Bistrica 26 ( 6 %)
Ostalo 28 %
Člani prihajajo iz 37 občin
Člani zaposlujejo 28.024 zaposlenih ( 44 %vseh zaposlenih v Podravski regiji)
Člani ustvarijo 3.105.621.584 EUR čistih prihodkov od prodaje, kar predstavlja 36 %
vseh čistih prihodkov od prodaje v Podravski regiji

ORGANIZIRANI DOGODKI 2017
70 organiziranih dogodkov
+ 6000 udeleženk in udeležencev
33 izobraževalnih ( seminarji, delavnice)
19 sej Regijskih svetov in drugih dogodkov
9 individualnih B2B srečanj ter gospodarskih delegacij
5 poslovnih srečanj, posvetov oz. okroglih miz,
4 konference
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INFO pika svetovanja
Glavne aktivnosti ŠGZ v letu 2017 ( skupno izvedenih 77 svetovanj) :
delovno-pravna zakonodaja ( 34 svetovanj)
finančno-davčno svetovanje ( 43 svetovanj)
ostala svetovanja so izvajali strokovni sodelavci ŠGZ
PROJEKTI
Število projektov, v katerih je ŠGZ sodelovala v 2017: 6
Število dogodkov znotraj projektov: 7
Število prijav na projekte: 9
REGIJSKI SVETI
Skupaj: 187 članov
RS za razvoj človeških virov in zaposlovanja: 35 članov
RS za davčno in finančno področje: 35 članov
RS poslovnih žensk in podjetnic: 62 članic
RS za energetsko področje: 17 članov
RS malih hotelirjev: 11 članov
RS Izvajalcev čezmejnih storitev: 27 članov
KOMUNICIRANJE
Časopis Gospodarski izzivi:
2 številki redne izdaje ( naklada 2.500 na izdajo) in 1 skupaj s častnikom Večer, priloga Večera - Podravsko podjetje
leta ( 28.000 naklade) .
E-izzivi: 68 številk, 300.035 poslanih e-novic, odprtih 15.3 % e-pošte
Facebook: 1,768 sledilcev, Twitter in LinkedIN
Štajerski gospodarski forum, aktualne teme štajerskega gospodarstva, 10 oddaj v sodelovanju s TV Maribor
Spletna stran www.stajerskagz.si: 76.498 ogledov spletne strani, 19.851 obiskovalcev ( 81,7 % novih)
JAVEN LISTINE
V preteklem letu ( 2017) smo izdali:
896 potrdil poreklu blaga. Prešli smo na e-sistem izdajanja potrdil, ki ga nekatera podjetja že uporabljajo.
153 ATA zvezkov
80 kompletov vložnih listov in
63 overitev raznih dokumentov
MEDIJSKE OBJAVE
Statistike medijskih objav po MEDIJU, TIPU MEDIJA in AVTORJU za obdobje 2017

Graf 1 -
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Spletni portal www.stajerskagz.si:



76.498 ogledov spletne strani,
19.851 obiskovalcev ( 81,7 % novih)

Graf 1 – Primerjava novih in
pononvih obiskov na slpletnem
portalu

Graf 2 – Top izvori prihoda obiskovalcev: Od
zgoraj: organsko iskanje; direktno, socialni
mediji, elektronska pošta, neposredne
povezave; ostalo.
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POSLOVNO POROČILO
POMEMBNEJŠI DOGODKI

10 OBLETNICA USTANOVITVE ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE

Desetletje, v katerem je Štajerska gospodarska zbornica postala pomemben del štajerskega
gospodarstva!
Štajerska gospodarska zbornica je bila ustanovljena na ustanovni skupščini junija 2007 s preoblikovanjem tedanje
Območne gospodarska zbornice Maribor. Sprejet je bil statut in izvoljeni organi nove zbornice. Povod za
ustanovitev samostojne zbornice je bil zakon, sprejet tega leta, ki je prej obvezno članstvo podjetji v Gospodarski
zbornici Slovenije spremenil v fakultativno in tako odprl možnosti različnih oblik združevanja članov. GZS na nastale
spremembe ni znala odgovoriti, precej bolj odzivni pa so bili v mnogih štajerskih podjetjih, od koder so prišle pobude,
ki so sprožile aktivnosti za ustanovitev samostojne zbornice.
Veliki načrti tudi za prihodnost…
Prvih 10 let Štajerske gospodarske zbornice je bilo zelo dinamičnih in delovnih. Prav nobenega dvoma ni, da bo tako
tudi v prihodnje. Eden od najpomembnejših projektov, s katerimi se ŠGZ kot pobudnik in koordinator že danes
aktivno vključuje v udejanjanje strategije prihodnjega razvoja Slovenije, ki temelji na pametni specializaciji je projekt
SRIP – krožno gospodarstvo. V teku je tudi projekt KOC Krog, ki je vzpostavljen po principu povezovanja
gospodarstva in izobraževanja in omogoča hitrejše prilagajanje kompetenc kadra spremembah, ki jih zahtevajo
globalizacija, digitalizacija in nepredvidljive spremembe na področju krožnega gospodarstva. S sodelovanjem v
projektu RegioWIN se vključuje tudi v vzpostavitev mednarodne podjetniške mreže za razvoj skupnih potencialov
podjetnic za čez mejno sodelovanje. Prav skozi projekte, v katerih sodeluje, pa ŠGZ vse bolj postaja tudi sokreator
črpanja kohezijskih sredstev, kar je zagotovo ena od njenih pomembnih usmeritev za prihodnost.
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Glavni cilji ŠGZ v letu 2017










Pozicionirati zbornico kot ključnega povezovalca deležnikov v gospodarstvu in podpornih institucij v
regiji.
Povečati pojavnost in prepoznavnost zbornice v regiji in tudi v širšem okolju ( celotna Slovenija) .
Prevzemati vodilno vlogo pri oblikovanju razvojne strategije v regiji.
Vplivati na poslovno okolje v regiji.
Povečati aktivnosti internacionalizacije in jo ciljno regijsko usmeriti ( Avstrija, Nemčija, Hrvaška, Srbija) .
Učinkovito vzpostaviti SRIP – krožno gospodarstvo.
Preko skrbniškega sistema povečati osebno komunikacijo s člani in se tako še bolj prilagoditi potrebam
regijskega gospodarstva.
Povečati število članstva.
Identificirati in izvajati tiste aktivnosti, ki prinašajo koristi obstoječim ter potencialnim novim članom ter
iskati sinergije z ostalimi regijskimi zbornicami.

PODRAVSKO PODJETJE LETA 2016

Štajerska gospodarska zbornica in medijska hiša Večer razglasili najboljša podjetja podravske
regije.
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Poslanstvo projekta Podravsko podjetje leta, ki je letos potekal že drugič, je predstaviti najuspešnejša podravska
podjetja, ki svoj prihodek ustvarjajo na regijski, nacionalni in globalni ravni, ob tem pa spodbuditi tudi podjetniško
naravnanost v regiji.
Dobiček največji v zadnjih 5 letih, pa vendar…
V Podravju je sicer po podatkih Ajpesa lani aktivno delovalo 8.037 gospodarskih družb, ki so skupaj ustvarile za več
kot osem milijard evrov prihodkov in zaposlovale skoraj 65.000 ljudi, kar je več kot v nekaj prejšnjih letih. Ob 368
milijonih evrov čistega dobička in 87 milijonih evrov čiste izgube je neto čisti dobiček podjetij v regiji v letu 2016
znašal 281 milijonov evrov, kar je največ v zadnjih petih letih. A kot opozarja predsednik ŠGZ dr. Roman Glaser, je to
v veliki meri rezultat ugodnih gospodarskih razmer v glavnih zunanjetrgovinskih partnericah, rasti zasebne
potrošnje in tudi večjega optimizma nasploh. Po drugi strani pa je neto dodana vrednost na zaposlenega v
podravski regiji za kar 20 % zaostala za povprečjem v Sloveniji. V tem in v velikem odstotku mikro podjetij,
majhnem številu velikih podjetij ter še zmeraj prisotnem »ne se pojavljati v javnosti« pa vidi tudi vzroke zaostajanja
naše regije.
Zmagovalci so priznanja prejeli sredi novembra na posebni prireditvi v Mariboru, ki se je je udeležil tudi častni gost
predsednik države Borut Pahor. Prireditev je vodila Tajda Lekše, glasbena gostja pa je bila Nika Zorjan. Pred
podelitvijo je potekala okrogla miza z Rokom Moljkom iz Zavarovalnice Sava, Borisom Sovičem iz Elektra Maribor in
Markom Podgornikom, direktorjem Mikro+Polo. Udeleženci so se strinjali, da je slovensko in tudi podravsko
gospodarstvo v odlični kondiciji, kar velja izkoristiti.
Najboljša podjetja z izjemo kategorije po izboru bralcev izbere neodvisna komisija na čelu s predsednikom ŠGZ dr.
Romanom Glaserjem. Komisijo za izbor naj podjetja Podravja za leto 2016 v kategorijah veliko podjetje, srednje
veliko podjetje, mala podjetja in mikro podjetja, so letos poleg dr. Romana Glaserja sestavljali še mag. Aleksander
Bratina, Melita Ferlež, mag. Jožica Planinšec Deržek, dr. Franjo Mlinarič, Milan Jarc in Sašo Todorović. Najboljšega
zaposlovalca v podravski regiji je izbrala pet članska komisija v sestavi mag. Vlasta Stojak, dr. Aleksandra Pivec, mag.
Vida Perko, Rolanda Fornezzi in Damir Battisti, zmagovalca med devetimi nominiranimi podjetji pa so izbrali tudi
bralci tiskanega in spletnega Večera.

NAJBOLJŠA PODRAVSKA PODJETJA ZA LETO 2016:
Naj veliko podjetje:
Naj srednje podjetje:
Naj majhno podjetje:
Naj mikro podjetje:
Naj podjetje po izboru bralcev
večera:
Naj zaposlovalec Podravja:

SKUPINA IMPOL
MEGA METAL, d.o.o.
JAKL, d.o.o.
GALERIJA GOSPOSKA, d.o.o.
MIKRO+POLO, d.o.o.
TALUM d.d. Kidričevo
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ŠTAJERSKI GOSPODARSKI FORUM
Štajerski gospodarski forum je oddaja, ki odpira dileme štajerskega gospodarskega prostora, odkrito govori o
njegovih potencialih, tudi tistih, ki jih iz različnih vzrokov ne znamo, ne zmoremo ali ne upamo izkoristiti.

December 2017: NEPREMIČNINE - KAKO, ZAKAJ IN KDO BO ODLOČAL O NJIHOVI VREDNOSTI?
V 10. štajerskem gospodarskem forumu
spregovorimo o pomembnem zakonu, za
katerega kaže, da bo šel v času sprejemanja
mimo večjih odmevov v javnosti, jih bo pa
zagotovo povzročil v času uveljavljanja.
Gostje oddaje:
 Milan Lukič, član upravnega
odbora ŠGZ
 Marko Novak, Skupina
Optima d.o.o.
 Andrej Kocuvan, cenilec
nepremičnin

November 2017: NAJBOLJŠA PODJETJA PODRAVJA LETA 2016
V Podravju je veliko dobrih gospodarskih
družb, ki vzpostavljajo in razvijajo uspešne
proizvodne programe, odličnih izvoznikov
in delodajalcev. Te smo izpostavili, jih
postavili za zgled in spodbudili.
Gostje oddaje:
 Saša Arsenovič, direktor
podjetja Galerija Gosposka iz
Maribora,
 Luka Lah, vodja razvoja v
Tehnološkem centru Jakl iz
Središča ob Dravi,
 Mustafa Osmanovič,
direktor podjetja MEGA-METAL iz Ruš,
 Edvard Slaček, direktor Impola d.o.o. iz Slovenske Bistrice, in
 Daniel Lačen, član uprave Taluma iz Kidričevega
Oktober 2017: ZA PREUSMERITEV V KROŽNO GOSPODARSTVO POTREBUJEMO KOMPETENTNE
LJUDI
Na forumu so spregovorili tisti, ki so v del
kroga z zbiranjem odpadnih surovin,
njihovim ločevanjem in
pripravo za
nadaljnjo predelavo že vključeni in imajo
izkušnje
podjetja,
povezana
v
Kompetenčni center KROG. Iskali smo
odgovore na vprašanja, ali imamo dovolj
kompetenc, kako jih pridobiti, kateri kadri so
ključni in katere aktivnosti nujne za to, da
bo preusmeritev podjetij v krožno
poslovanje lažja.
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Gostje oddaje:
 Natalija Žunko, fundacija Prizma, ki je nosilka projekta KOC Krog,
 Martina Krajnc, Snaga Maribor in
 dr. Alenka Sajovic, Simbio Celje
September 2017: EHO AGROKORJA V SLOVENIJI
O Agrokorju, katerega zlom se zdi
neizbežen, posledice pa daljnosežne tudi
za slovensko gospodarstvo, predvsem za
prehransko industrijo in trgovino. Da
Agrokor ne bo preživel nakupa
Mercatorja, so ob prodaji napovedovali
nekateri ekonomisti. Ali bo Mercator
preživel zlom Agrokorja in ali ga bodo
preživeli njegovi dobavitelji?
Gostje oddaje:
 Dr. Aleš Kuhar, agrarni
ekonomist, Biotehnična
fakulteta, Ljubljana,
 Branko Majerič, kmetovalec s Ptujskega polja, Kmetija Majerič.

Junij 2017: 10 LET ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE
Zakon o gospodarskih zbornicah, sprejet
leta 2007, je namesto obveznega uvedel
prostovoljno članstvo. Namesto ene
osrednje in 12 območnih gospodarskih
zbornic je bilo ustanovljenih šest
samostojnih regionalnih zbornic, med
njimi tudi Štajerska gospodarska
zbornica.
Gostje oddaje:
 Dr. Šime Ivanjko, prvi
predsednik skupščine ŠGZ,
 Dr. Roman Glaser, prvi
predsednik UO ŠGZ, in
 Mag. Jože Protner, vodja
Območne gospodarske zbornice Maribor od leta 2003 do ustanovitve ŠGZ.
Maj 2017: KROŽNO GOSPODARSTVO
To je tip gospodarstva, v katerem si
podjetja prizadevajo, da v proizvodnji in
predelavi uporabijo vse tisto, kar
gospodinjstva in industrija pri vsakdanji
rabi odvržejo. Naše okolje je eno samo,
naravni viri pa so omejeni.
Gostje oddaje:
 Nataša Iršič Bedenik,
direktorica oskrbne verige v
družbi Paloma s Sladkega vrha,
 Tadej Slapnik, državnim sekretar v Kabinetu predsednika vlade RS, in
 mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice.
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April 2017: VAJENEC BI BIL? DUALNI SISTEM POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA
O nujnosti uvedbe dualnega poklicnega
izobraževanja ni veliko nasprotujočih
mnenj, bolj gre za vprašanje, kako ga
uvesti. Kakšno pot je izbrala Slovenija,
koliko pozornosti, energije in sredstev bo
temu namenila, kaj se pričakuje od
podjetij in kaj od države in kaj si obeta
štajersko gospodarstvo?
Gostje oddaje:
 Vasja Ilešič, direktor hotela
Betnava,
 Darko Kukovec, direktor
Tehniškega šolskega
centra Maribor, in
 Pavel Ledinek, direktor Lestro Ledinek.
Marec 2017: KAJ POMENI PREDLAGANA ZDRAVSTVENA REFORMA ZA GOSPODARSTVO?
O predlogu nove zdravstvene reforme in
o tem, kaj prinaša gospodarstvu.
Gostje oddaje:
 dr. Dušan Keber, zdravnik,
nekdanji minister,
svetovalec ministrice za
zdravstvo,
 dr. Maks Tajnikar,
ekonomist, nekdanji
minister in redni profesor
na Ekonomski fakulteti
Univerze v Ljubljani, in
 mag. Jožica Planinšec
Deržek, direktorica Računovodskega servisa Obzorje, specialistka za področje davkov in
prispevkov.
Februar 2017: STA ŠOLSTVO IN GOSPODARSTVO PRIPRAVLJENA NA IZZIVE INDUSTRIJE 4.0?
O tem, kako se šolstvo in gospodarstvo
prilagajata konceptu, ki so ga v Nemčiji
poimenovali Industrija 4.0, v ZDA
Vodstvena koalicija za pametno
proizvodnjo, v Sloveniji pa Strategija
pametne specializacije. Povsod pa naj bi
to postala nekakšna nova religija
gospodarstva, podprtega z digitalno
pametjo.
Gostje oddaje:
 dr. Slavko Gaber s
Pedagoške fakultete
Univerze v Ljubljani,
 mag. Avgust Šibila, vodja
strateškega razvoja v Talumu iz Kidričevega, in
 Elido Bandelj, direktor Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.
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Januar 2017: TUJE NEPOSREDNE GOSPODARSKE NALOŽBE V SLOVENIJI
Aktualna tema, ki jo je vzpodbudila
napoved, da bo kanadsko-avstrijski
koncern Magna-Steyer v občini HočeSlivnica postavil novo lakirnico in zaposlil
400 delavcev.
Gostje oddaje:
 Aleš Cantarutti, državni
sekretar na Ministrstvu za
gospodarski razvoj in
tehnologijo,
 Gorazd Bende, direktor
Poslovne cone Tezno in
podpredsednik ŠGZ,
 dr. Alojz Križman, metalurg, profesor strojništva, nekdanji rektor Univerze v Mariboru in
nekdanji župan Maribora, ter
 Marko Soršak, župan občine Hoče-Slivnica.

KARIERNI SEJEM
Sejem poklicev – za lažjo odločitev mladih o nadaljnji poklicni poti
Odločitev za življenjski poklic ni enostavna. Karierni sejem – sejem poklicev in izobraževanja je zato nova svetla
točka za mlade iz Maribora in Podravja pri odločitvah za poklicno in karierno pot glede na potrebe delodajalcev.
Sejem, ki je potekal 10. novembra v dvorani Tabor, je pripravila Štajerska gospodarska zbornica v sodelovanju z
Mestno občino Maribor, Območno obrtno-podjetniško zbornico Maribor, Univerzo v Mariboru in Zavodom RS za
zaposlovanje Območno službo Maribor ter ravnatelji osnovnih in srednjih šol v Mariboru.
Karierni sejem je letos obiskalo več kot 3.000 obiskovalcev. Predstavilo se je 17 srednjih šol iz
Maribora, Ruš in Slovenske Bistrice, ki so se jim pridružili tudi predstavniki podjetij…
Sejem je bil v prvi vrsti namenjen informiranju mladih iz 8. in 9. razredov osnovnih šol v Mariboru in drugih krajev v
Podravju. Skozi predstavitve šol in srečanja s predstavniki gospodarstva, ki so se na povabilo Štajerske
gospodarske zbornice ob posameznih srednjih šolah predstavili kot bodoči delodajalci ter zaposlovalci, je mladim
ponudil odlično priložnost neposrednega spoznavanja programov izobraževanja srednjih šol in hkrati srečanja z
delodajalci, ki nudijo zaposlitve in tudi štipendije.
Tehniški poklici še posebej pomembni za podravsko regijo…
Sejem je tudi eden od načinov, s katerim želi Štajerska gospodarska zbornica skupaj z gospodarstvom prispevati k
večji motivaciji mladih in jih navdušiti za posamezne tehniške poklice, ki so za gospodarstvo izredno pomembni in
tudi omogočajo lažji prehod na trg delovne sile. Prav predstavitvi tehniških poklicev, ki jih gospodarstvo v podravski
regiji nujno potrebuje, je bila zato namenjena še posebna pozornost. Tako so mladi na sejmu spoznali različne
poklice in se morda znebili predsodkov do nekaterih od njih, hkrati pa so se seznanili tudi s potencialnimi delodajalci
in možnostmi prvih zaposlitev ali opravljanja praks. Prepričani smo, da bo njihova odločitev za nadaljevanje šolanja
po obisku sejma precej lažja.
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PODJETNOST JE TUDI ŽENSKEGA SPOLA

Na 5. konferenci ženskega
podjetništva o vzponih in padcih na
poslovni poti…
V organizaciji članic Regionalnega sveta
podjetnih žensk in podjetnic, ki deluje znotraj
ter ob izdatni podpori Štajerske gospodarske
zbornice, je oktobra potekala tradicionalna, že
5. konferenca ženskega podjetništva, na
kateri se je družilo in sodelovalo več kot 200
udeleženk in 64 razstavljalk. Letošnja
konferenca, ki je potekala v sodelovanju s
SPIRIT Slovenija, je bila prvič tudi
mednarodna, saj so se štajerskim podjetnicam
pridružile tudi podjetnice iz Avstrije, ki v
okviru programa Interreg SI-AT sodelujejo v
čezmejnem projektu RegioWin.
Osnovna tema konference so bili vzponi in padci, ki so sicer sestavni del poslovnega uspeha, a o
njih v poslovnem svetu ne govorimo prav veliko. Tokrat temu ni bilo tako, saj so se podjetnice o
njej, tudi skozi predstavitev lastnih izkušenj, na konferenci odkrito spregovorile in ob tem
poudarile pomen podpore socialnega okolja, sodelovanja in povezovanja.
Uvodna govornica konference je bila Viktorija Potočnik, ženska, ki s svojo življenjsko zgodbo dokazuje, da je
mogoče z notranjo energijo premagati mnoge ovire. Političarka, poslanka, županja Ljubljane in danes direktorica
Pionirskega doma, je spregovorila o ovirah, pa tudi o predsodkih in stereotipih, ki nas nenehno spremljajo in ovirajo.
Poleg nje so svoje zgodbe in probleme, ki so jih skozi življenje spremljali, predstavile še tri podjetnice iz Slovenije in
tri iz Avstrije.
Letošnja novost B2B kratki pogovori
Tudi
tokrat pa ni šlo zgolj za klasično
konferenco, saj je ob njej tradicionalno potekala
tudi sejemska prireditev, na kateri so
podjetnice predstavile in v poslovno
sodelovanje ponudile svoje produkte in
storitve. Na konferenčni delavnici so izmenjale
mnenja o orodjih za dobro sejemsko
predstavitev, letošnja novost pa so bili t. i. B2B
kratki poslovni pogovori med slovenskimi in
avstrijskimi podjetnicami, ki sodelujejo v
projektu regioWin. Ves čas konference je
potekal tudi sejem „sklenimo posel“, ki je
omogočal medsebojno spoznavanje podjetnic
in njihove dejavnosti, izmenjavo mnenj ter
partnerskih povezovanj in mreženj.
Peta konferenca ženskega podjetništva je potekala v okviru projekta RegioWIN, katerega partner je tudi Štajerska
gospodarska zbornica. Udeleženke iz Slovenije in Avstrije so poleg mag. Aleksandre Podgornik, predsednice ŠGZ, in
mag. Vide Perko, predsednice PERL, uvodoma pozdravile še Claudia Krobath, direktorica Innovation Region Styria
GmbH, vodilni partner regioWIN, mag. Daniela Stein, direktorica Business Frauen Center, partner projekta regioWIN,
mag. Elke Jantscher-Schwarz, direktorica Frau in der Wirtschaft, in Jernej Tovšak, generalni direktor Direktorata za
internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na konferenci je
bil prisoten tudi Tadej Novak, skrbnik pogodbe RegioWIN na Službi vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko.
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Z izvedbo in potekom konference so bili
udeleženci zelo zadovoljni, ob zaključku
konference pa so bile sprejete tudi
naslednje sklepne ugotovitve, pomembne
za internacionalizacijo podjetnic v okviru
projekta RegioWIN:
1.
Povezovanje, mreženje podjetnic iz
Slovenije in Avstrije predstavlja dodano
vrednost čezmejnega sodelovanja,
2.
Pridobivanje novih znanj, izkušenj,
veščin
in
kompetenc
podjetnicam
omogoča lažje vstope na tretje trge.
3.
Vzponi in padci so del poslovnega
uspeha – vsaka podjetnica je močnejša
skozi sodelovanje in povezovanje.
»Star slovenski pregovor, ki pravi, kar te ne ubije, te krepi, velja tudi za podjetništvo. Velja za podjetnice in
podjetnike. Vzponi in padci so del poslovnega procesa in tudi iz napak, ki jih je v življenju – in tudi v njegovem
poslovnem delu - veliko, se lahko marsikaj naučimo. Pa čeprav vsi vemo, da se je učiti na lastnih napakah najtežje oz.
najdražje.
Padci v podjetništvu niso prav nič posebnega. Še več. Beremo lahko, da banke in vlagatelji raje podprejo podjetnika
oz. podjetnico z izkušnjami, tudi neuspelimi, saj vedo, da več kot jih je nekdo imel, večja je verjetnost, da se bo dobro
znašel v kritičnih razmerah. Vsekakor prava podjetnica oz. pravi podjetnik iz poraza izide močnejša in bolj izkušena.
Padce in neuspehe se da premagati in – kar je še posebej pomembno – pri tem ni treba, da jih premaguje vsak-a
sam-a. Zato se povezujemo in izmenjujejo mnenja in izkušnje. In zato smo ne samo poslovne partnerke, ampak tudi
prijateljice.«

4. KADROVSKA KONFERENCA
KAKO? – iz prakse za boljšo
prakso
Štajerska gospodarska zbornica je v
sodelovanju s podjetjem Kadring d.o.o.
in Društvom za kadrovsko dejavnost
Ptuj letos že četrtič organizirala
dvodnevno kadrovsko konferenco
KAKO? – Iz prakse za boljšo prakso.
Konferenca, ki se jo je udeležilo več
kot 70
udeležencev, pretežno
strokovnjakinj
in
strokovnjakov
kadrovske stroke, je potekala v
Kongresnem centru Term Zreče.
V dveh dneh se je zvrstilo 15
predavateljic in predavateljev z
aktualno problematiko s področij
delovnega prava in promocije zdravja na delovnem mestu. Glede na to, da je konferenca praktično naravnana, je bil
osrednji del konference namenjen praktičnemu reševanju primerov s področja reševanja delovno-pravnih primerov
in študijem primerov sodne prakse.
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Udeleženci so tudi tokrat konferenco ocenili kot odlično izvedeno in koristno za njihovo vsakdanje delo. Konferenca
zagotovo predstavlja odlično priložnost za vzpodbujanje medsebojnega povezovanja in sodelovanja strokovnjakov
s področja kadrovske stroke.

POSVET HOTELIRJEV IN GOSTINCEV Z INŠPEKTORJI ZA BOLJŠE DELOVANJE
ENIH IN DRUGIH
Hotelirji in gostinci v naši regiji in celotni Sloveniji se srečujejo s težavami. Kako slediti spremembam v nadzoru in
zakonodaji na področju hotelirstva in gostinstva? Na to vprašanje smo septembra iskali odgovore na operativnem
posvetu, ki je potekal na pobudo Vasje Ilešiča, predsednika Regijskega sveta malih hotelirjev na Štajerski
gospodarski zbornici.
Z odprtim dialogom do boljšega sodelovanja…
Cilj posveta, na katerem so sodelovali predstavnike različnih državnih inšpekcijskih institucij, je bil s predstavitvami
novosti in odprtim dialogom ugotoviti, kje podjetnike »žuli« in kako lahko poskrbijo, da bo nadzor s strani državnih
organov potekal nemoteno in usklajeno, da ne bo nevšečnosti, ki bi lahko negativno vplivale na poslovanje podjetij.
Posveta se je s področja financ udeležil inšpektor iz Davčnega inšpektorata Maribor, s področja kadrov oz.
delovnega časa inšpektor Inšpekcije nadzora delovnih razmerij, s področja trga inšpektor Tržnega inšpektorata RS,
s področja sanitarij in zdravja inšpektor iz Zdravstvenega inšpektorata RS, področje varne hrane pa je zastopal
inšpektor Direktorata za varno hrano, veterinarstvo in varnost rastlin.
Inšpektorji z različnih področij so v enournih predstavitvah predstavili uredbe in v odprtem dialogu predelali
spremembe in na posamičnih primerih tudi probleme posameznikov. Posebej so bile izpostavljene davčne blagajne,
novosti Zakona o davčnem postopku – ZdavP-2, zdravstveni nadzor v hotelih ter problematike tržnega
inšpektorata in gostinstva. Zanimive so bile tudi osnovne informacije glede posameznih področji inšpektoratov.
V prihodnje podrobneje s posameznimi inšpektorati…
Udeleženci so imeli na posvetu številna vprašanja, saj je kompleksnost tematike presegla obseg dnevnega
predavanja. Tudi zato in zaradi zelo pozitivnih odzivov smo na Štajerski gospodarski zbornici posvet zasnovali kot
prvo v nizu prireditev, na katerih se bomo v prihodnosti podrobno posvetil posameznemu inšpektoratu. Interes je
na obeh straneh, saj si tudi inšpektorji želijo čim boljšega sodelovanja ter intenzivnejšega dialoga s hotelirji in
gostinci.

EKONOMSKA DIPLOMACIJA
Posvet gospodarske diplomacije s
štajerskimi podjetniki…
Tudi na mednarodnem prizorišču se
nadaljujejo aktivnosti Štajerske gospodarske
zbornice. Tako je na pobudo naše zbornice
oktobra prvi dan letnega srečanja
gospodarske diplomacije Ministrstva
za
zunanje zadeve potekal v Mariboru.
Številna srečanja podjetnikov s
slovenskimi gospodarskimi svetovalci
v tujini
Dogodek, ki so se ga udeležili visoki
predstavniki
slovenske
diplomacije
z
ministrom Karlom Erjavcem na čelu, je potekal v znamenju podjetij. Ključni del je predstavljalo srečanje gospodarskih
svetovalcev Republike Slovenije v tujini z domačimi podjetniki, ki so v okviru 15-minutnih B2B sestankov iskali prve
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stike s tujimi trgi, zanimivimi za njihove proizvode. Več kot 50 podjetnikov se je na 180 individualnih sestankih
srečalo s svetovalci, ki pokrivajo mrežo 24 držav.
Največ interesa so domači podjetniki na srečanju z gospodarskimi svetovalci pokazali za
naslednja območja:
 Ruska federacija ( pristojnost tudi za Belorusija, Kazahstan, Kirgizistan, Tadžikistan,
Turkmenistan, Uzbekistan)
 Kitajska, Peking ( pristojnost tudi za Vietnam, Koreja, Mongolija, Tajska)
 Iran, Teheran
 Egipt, Kairo ( pristojnost tudi za Kuvajt, Katar, Saudova Arabija, Združeni arabski emirati,
Jordanija, Oman)
Gospodarska diplomacija - eden od stebrov zunanje politike…
Na srečanju je minister poudaril pomen gospodarske diplomacije, ki je s sprejetjem deklaracije o slovenski zunanji
politiki postala eden od stebrov slovenske zunanje politike. " Skoraj 80 % slovenskega izvoza je usmerjenega v
države članice EU, potrebno pa je iskanje novih trgov, kar na ministrstvu v okviru svojih aktivnosti redno počnemo,"
je izpostavil minister Erjavec in ob tem poudaril inovativnost in vrhunska znanja naših podjetij ter t.i. industrije
prihodnosti ( digitalizacija, infrastruktura, zelena mobilnost, nanotehnologije), ki jim ministrstvo posveča še
posebno pozornost.
Prizadevanja ministrstva za širjenje mreže gospodarske podpore v tujini pozdravljamo tudi na Štajerski gospodarski
zbornici in upamo, da bomo uspešni dogodek v prihodnosti še kdaj ponovili.
Minister Karel Erjavec pa je na srečanju v Mariboru izrazil tudi zadovoljstvo glede podatkov, ki kažejo na izboljšano
gospodarsko sliko v Mariboru in na Štajerskem, pri čemer se v Štajerski gospodarski zbornici zavedamo, da je dela še
veliko. Maribor kot drugo največje slovensko mesto je pomemben dejavnik v celotni sliki gospodarskega uspeha
naše države in tudi zato so se vsi strinjali, da je bila lokacija posveta dobra odločitev.
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INOVACIJE 2017
15. podelitev priznanj za inovacije 2017 v podravski regiji
V Štajerski gospodarski zbornici smo tudi
letos pripravili izbor in podelitev priznanj
za najboljšo inovacijo podravske regije.
Gre za enega naših najbolj prepoznavnih
projektov, s katerim že vrsto let
spodbujamo podravska podjetja in
samostojne inovatorje k inovativnem
razmišljanju in delovanju. Višjo stopnjo
inovacij in razvijanje inovacijske kulture
naše gospodarstvo nujno potrebuje za
razvoj in poslovno uspešno delo v domači
in mednarodni konkurenci.
Letos v izboru 21 inovacij, od tega 5 z
zlatim priznanjem.
Tokrat smo v izbor za priznanja prejeli 21
inovacij, pri katerih je sodelovalo 62
inovatork in inovatorjev. Med prispelimi vlogami je strokovna komisija na podlagi v naprej določenih kriterijev in
osebnih predstavitev podelila 5 zlatih, 5 srebrnih in 6 bronastih priznanj ter 5 zahval.
Priznanja so nagrajenci prejeli na posebni prireditvi, ki je junija potekala na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske
vede na Pohorskem dvoru. Poseben gost prireditve je bil letos dr. Blaž Likozar, raziskovalec ljubljanskega
Kemijskega inštituta in vodja odseka za katalizo in reakcijsko inženirstvo, ki je spregovoril o pomenu prenosa
znanja, procesov in tehnologije v gospodarstvo in predstavil delo Kemijskega inštituta, ki dosega odlične rezultate
in priznanja v svetovnem merilu.
Veseli smo, da so se kar štirje inovatorji, ki so na izboru Podravja prejeli največ točk in bili s tem uvrščeni v nacionalni
izbor, odlično odrezali tudi v vseslovenski konkurenci in bili za svoje inovacije nagrajeni tudi na tem nivoju. Veseli
nas, da lahko v Podravju vedno pogosteje javnosti predstavimo pozitivne dosežke in uspešne poslovne zgodbe.
V nacionalni izbor, ki ga organizira GZS s partnerji Ministrstvom za gospodarski razvoj in
tehnologijo in Javno agencijo Spirit Slovenija, so se uvrstili štirje zlati nagrajenci, ki so prejeli
največ točk. Predstavniki iz Podravja s bili na nacionalnem izboru nagrajeni z:
Ledinek Engineering d.o.o. – ZLATO nacionalno priznanje
Doorson d.o.o. – SREBRNO nacionalno priznanje
Impol 2000 d.d. – SREBRNO nacionlano priznanje
Stork d.o.o. - SREBRNO nacionalno priznanje.
ZLATA PRIZNANJA
PREDLAGATELJ:
Ledinek Engineering, d.o.o.
INOVACIJA:
Sistem za aktivno plavajoče skobljanje s kontinuirano simetrično
porazdelitvijo odvzemov na osnovi zvezne zaznave stranskih krivulj obdelovanca
INOVATORJI:
Viljem Ladinek, Stanislav Vidovič
,Janez Klemenčič ( Simat - Janez Klemenčič s.p.)
PREDLAGATELJ:
INOVACIJA:
INOVATORJI:

Doorson, d.o.o.
Interierna avtomatska drsna vrata
Slavko Cehner, Franc Hanžič, Urban Cehner, Rok Kuhar
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PREDLAGATELJ:
Stork, d.o.o.
INOVACIJA:
Postopek za industrijsko izdelavo ene ali več komponent sladoleda z
dodatki sadja oziroma sadne kaše in sadnih sladkorjev
INOVATORJI:
Aleksander Šikar
PREDLAGATELJ:
INOVACIJA:
INOVATORJI:

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

PREDLAGATELJ:
INOVACIJA:
INOVATORJI:

Primat tovarna industrijske opreme, d.d.
Tankostenski modulni trezorski prostori
Erih Štefanec, Slavko Mlinarič, Tomaž Planinšič, Vesna Gobec

SREBRNA PRIZNANJA
Podjetje

Inovacija

Darko Dolinšek in
Samo Ravter

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

Talum, d.d. in Talum Gravitacijsko kokilno litje
Servis in inženiring, aluminija z namenskim
d.o.o.
vakuumskih dozirnikom
Talum, d.d.

Inovatorji

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

Optimizacija obnove
Drago Švagan
katodnega korita elektroliznih
celic

TPV Prikolice, d.o.o. Univerzalna box prikolica

Željko Šekuljica, Aleksander Karlovčec, Tadej Pintar,
Sandi Kramberger, Peter Hajdinjak

Primat tovarna
industrijske
opreme, d.d.

Boris Taljan, Zvonko Kolar, Boštjan Ferk, Tomaž
Planinšič

Kompaktni trezorski prostor Mini Vault
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BRONASTA PRIZNANJA
Podjetje

Inovacija

Inovatorji

TPV Prikolice, d.o.o.

Montažna
linija posebnih
prikolic

Željko Šekuljica; Aleksander
Karlovčec, Mitja Kolarič, Anita
Leben, Sandi Kramberger,
Peter Hajdinjak

DOBA Fakulteta
Maribor

Prvi
kompetenčni
center za
razvoj
digitalnih
kompetenc in
online učenja

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

Občina Hoče-Slivnica

Mreža za
gospodarstvo
Občine Hoče Slivnica

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

Evropski inovacijski
center UNIVERZUM
MINERVA,
Izobraževalno
razvojni zavod
Maribor

MemoCARD učenje po
slikovnih
karticah po
metodi
Minerva

mag. Peter Cokan, mag. Vanja
Jus

Alma Mater Europaea
- Evropski center,
Maribor

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

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

Društvo za boj proti
raku Štajerske
Maribor

Umetniškoterapevtske
delavnice
oblikovanja in
izdelave
emajliranega
nakita

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

ZAHVALE ZA PRISPEVEK NA PODROČJU INOVATIVNOSTI
Podjetje

Inovacija

Inovatorji

Evropski inovacijski center
UNIVERZUM MINERVA,
Izobraževalno razvojni zavod
Maribor

HIBRA READ -učenje hitrega mag. Peter Cokan, mag. Vanja Jus
branja po metodi Minerva

Zveza slovenska unija
pacientov

OR -TO -DON -Ti - JA

Borut Ambrožič, Nadežda Stanojević,
dr.dent.med.spec.ort., dr. Tanja Simonič
Korošak, Rozvita Pfeifer, zasl. prof. ddr.
Matjaž Mulej, Tjaša Zupančič Hartner
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Duma Portali d.o.o.

Googa Lace - Wooden swing Boris Tušek

Občina Hoče-Slivnica

E-stik z občino - Občina
Hoče-Slivnica

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

Lumar IG d.o.o.

Lumar i Edition - povezava
trajnostnega bivanja in
mobilnosti

Marko Lukić, Boštjan Kralj

ORGANIZACIJA DOGODKOV
V letu 2017 smo organizirali 70 dogodkov, ki se jih je udeležilo več kot 6.000 udeleženk in udeležencev. Med
dogodki je bilo 33 seminarjev oz. delavnic, 19 sej regijskih svetov in drugih dogodkov, 9 individualnih B2B
srečanj ter gospodarskih delegacij, 5 poslovnih srečanj s posveti oz. okroglimi mizami in 4 konference.
Datum in ura

Naslov dogodka

Vrsta

9.1.2017

REGIJSKI SVET POSLOVNIH ŽENSK IN PODJETNIC

seja RS

10.1.2017

VODENJE DRUŽBENE ODGOVORNOSTI IN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
PODJETJA

delavnica

12.1.2017

DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2016 - SEMINAR

seminar

24.1.2017

PODPIS SPORAZUMA O SODELOVANJU S KOMORO NOVI SAD

25.1.2017

STRANKAM PRIJAZEN SERVIS STRANK - ŠOLA MARKETINŠKE PRAKSE

gospodarske
delegacije
delavnica

25.1.2017

USPEŠNO TRŽNO DOGOVARJANJE PO TELEFONU - ŠOLA MARKETINŠKE
PRAKSE

delavnica

25.1.2017

PODPIS SPORAZUMA O SODELOVANJU S KOMORO VOJVODINA

25.1.2017

PODPIS SPORAZUMA S KOMORO REPUBLIKE SRPSKE

25.1.2017

PODPIS SPORAZUMA O SODELOVANJU S KOMORO BANJA LUKA

26.1.2017

STRANKAM PRIJAZEN SERVIS STRANK - ŠOLA MARKETINŠKE PRAKSE

gospodarske
delegacije
gospodarske
delegacije
gospodarske
delegacije
delavnica

31.1.2017

NAPOTITEV DELAVCEV NA DELO V TUJINO OD 1.1.2017 DALJE

seminar

7.2.2017

RS IZVAJALCEV ČEZMEJNIH STORITEV - 1. SEJA

seja RS

7.2.2017

OPRAVLJANJE ČEZMEJNIH STORITEV V AVSTRIJI PO 01.01.2017

delavnica

13.2.2017

REGIJSKI SVET POSLOVNIH ŽENSK IN PODJETNIC

seja RS

16.2.2017

SRIP-MREŽE ZA PREHOD V KROŽNO GOSPODARSTVO PRVO SREČANJE KICK OFF MEETING

delavnica

16.2.2017

DIGITALNO POSLOVANJE ZA KONKURENČNOST ORGANIZACIJ

seminar
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27.2.2017

1.DELAVNICA SRIP - VERTIKALE RECIKLIRANJE

delavnica

28.2.2017

1. DELAVNICA SRIP - VERTIKALA TRAJNOSTNA ENERGIJA

delavnica

2.3.2017

1. DELAVNICA SRIP - VERTIKALA BIOMASA IN ALTERNATIVNE SUROVINE

delavnica

3.3.2017

1. DELAVNICA SREČANJE VERTIKALE: FUNKCIONALNI MATERIALI

delavnica

9.3.2017

NASVETI ZA ZAŠČITO IN OPTIMIZACIJO PREMOŽENJA PRED PRIHODNJIMI
TVEGANJI

seminar

9.3.2017

RS ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN PREDSTAVITEV PREDLOGA
ZAKONA O VAJENIŠTVU

seja RS

10.3.2017

1. DELAVNICA SRIP-VERTIKALA PROCESI IN TEHNOLOGIJE ZA POTREBE
PRIPRAVE AKCIJSKEGA NAČRTA

delavnica

15.3.2017

USPEŠNO TRŽNO DOGOVARJANJE PO TELEFONU - ŠOLA MARKETINŠKE
PRAKSE

delavnica

16.3.2017

STRANKAM PRIJAZEN SERVIS STRANK - ŠOLA MARKETINŠKE PRAKSE

delavnica

16.3.2017

2. DELAVNICA SRIP-VERTIKALA BIOMASA IN ALTERNATIVNE SUROVINE

delavnica

17.3.2017

2. DELAVNICASRIP - VERTIKALA TRAJNOSTNA ENERGIJA

delavnica

17.3.2017

2. DELAVNICA SRIP - VERTIKALA PROCESI IN TEHNOLOGIJE ZA POTREBE
PRIPRAVE AKCIJSKEGA NAČRTA

delavnica

17.3.2017

SPREMEMBE PRI POREKLU BLAGA

seminar

20.3.2017

AVSTRIJA - ODSKOČNA DESKA ZA INTERNACIONALIZACIJO VAŠEGA
PODJETJA

delavnica

20.3.2017

REGIJSKI SVET POSLOVNIH ŽENSK IN PODJETNIC

seja RS

22.3.2017

2. SREČANJE/ DELAVNICA SRIP: VERTIKALA FUNKCIONALNI MATERIALI

delavnica

4.4.2017

POSLOVNO IZOBRAŽEVALNE IGRE ZA RAZVOJ KOMPETENC

delavnica

4.4.2017

USTANOVNA SEJA ZBORA ČLANOV SRIP - KROŽNO GOSPODARSTVO

drugi dogodki

6.4.2017

UGODNI VIRI SID BANKE ZA RAST IN RAZVOJ MALIH IN SREDNJE VELIKIH
PODJETIJ

seminar

11.4.2017

PREDSTAVITEV DVEH AKTUALNIH PODJETNIŠKIH RAZPISOV ( SRRS)

drugi dogodki

11.4.2017

REGIJSKI SVET POSLOVNIH ŽENSK IN PODJETNIC

seja RS

12.4.2017

12 DEJAVNIKOV INOVIRANJA - OD RIGIDNE - DO INOVATIVNE
ORGANIZACIJE

delavnica

18.4.2017

FLEKSIBILNOST DELOVNIH RAZMERIJ IN PRAVNE PODLAGE
KADROVSKEGA MENEDŽMENTA

seminar

9.5.2017

POSVET POTENCIALI KROŽNEGA GOSPODARSTVA V SAVINSKI REGIJI

15.5.2017

REGIOWIN B2B - DOGODEK

16.5.2017

REGIJSKI SVET POSLOVNIH ŽENSK IN PODJETNIC

okrogla miza /
posvet
poslovna
srečanja
seja RS

1.6.2017

ZAPOSLITVENI SEJEM - MOJE DELO

5.6.2017

REGIJSKI SVET POSLOVNIH ŽENSK IN PODJETNIC

7.6.2017

OKROGLA MIZA O POMENU NAČRTOVANE INVESTICIJE MAGNE ZA
GOSPODARSKI RAZVOJ ŠTAJERSKE

drugi dogodki

8.6.2017

POSVET NA TEMO ZDRAVSTVENE REFORME

13.6.2017

KAKO VODITI SISTEM VARNOSTI ZDRAVJA PRI DELU

okrogla miza /
posvet
seminar

16.6.2017

PODELITEV PRIZNANJ NAJBOLJŠIM INOVACIJAM PODRAVSKE REGIJE 2017

drugi dogodki

individualni
razgovori
seja RS
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10.7.2017

REGIJSKI SET POSLOVNIH ŽENSK IN PODJETNIC

seja RS

11.9.2017

REGIJSKI SVET POSLOVNIH ŽENSK IN PODJETNIC

seja RS

15.9.2017

VSE O POTNIH NALOGIH, BONITETAH IN MAT. STROŠKIH

seminar

19.9.2017

REGIJSKI SVET MALIH HOTELIRJEV - ZAKONODAJNE NOVOSTI NA
PODROČJU HOTELIRSTVA IN GOSTINSTVA

seminar

5.10.2017

POSVET DIPLOMACIJE – B2B RAZGOVORI Z EKONOMSKIMI SVETOVALCI
RS V TUJINI

individualni
razgovori

19.10.2017

5. MEDNARODNA KONFERENCA ŽENSKE PODJETNOSTI

konferenca

20.10.2017

PREDSTAVITEV PRIROČNIKA DELO PODJETIJ IZ EU V AVSTRIJI

seminar

24.10.2017

SEE YOU MEET

25.10.2017

10. OBLETNICA ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE

individualni
razgovori
drugi dogodki

27.10.2017

VSE O POTNIH NALOGIH, BONITETAH IN MATERIALNIH STROŠKIH

seminar

6.11.2017

PREDSTAVITEV GOSPODARSKIH PRILOŽNOSTI V NEMČIJI – REGIJA
RHEINLAND-PFALZ

individualni
razgovori

9.11.2017

4. KADROVSKA KONFERENCA KAKO?

konferenca

10.11.2017

KARIERNI SEJEM POKLICEV IN IZBRAŽEVANJA

konferenca

13.11.2017

REGIJSKI SVET POSLOVNIH ŽENSK IN PODJETNIC

seja RS

16.11.2017

PODRAVSKO PODJETJE LETA 2016

drugi dogodki

21.11.2017

IZTERJAVE - DIGITALIZIRAN PROCES IZTERJAVE IN KOMUNIKACIJE S
TEŽAVNIMI STRANKAMI

seminar

22.11.2017

SRIP MEDNARODNA KONFERENCA: MEDNARODNI DIALOG SKUPNOSTI
ZNANJA IN INOVACIJ

konferenca

30.11.2017

NEMŠKI FORUM: BREZPLAČEN INDIVIDUALNI POSLOVNI POSVET

individualni
razgovori

6.12.2017

PREDSTAVITEV NOVOSTI IZVAJANJA ČEZMEJNIH STORITEV PO 1.1.2018

seja RS

11.12.2017

REGIJSKI SVET POSLOVNIH ŽENSK IN PODJETNIC

seja RS

15.12.2017

SESTANKA PREDSTAVNIKOV MAGNE STEYR Z GOSPODARSTVENIKI
CELJSKE IN ŠTAJERSKE REGIJE

okrogla miza /
posvet

19.12.2017

SRIP MREŽA ZA PREHOD V KROŽNO GOSPODARSTVO, HORIZONTALA:
SKUPNE STORITVE- KROŽNI POSLOVNI MODELI

poslovna
srečanja
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IZVAJANJE PROJEKTOV
INFOPIKA – specialistično svetovanje zunanjih svetovalcev ŠGZ
Glavne aktivnosti ŠGZ v letu 2017 ( skupno izvedenih 77 svetovanj) :




delovno-pravna zakonodaja ( 34 svetovanj)
finančno-davčno svetovanje ( 43 svetovanj)
ostala svetovanja so izvajali strokovni sodelavci ŠGZ

RegioWIN
Nosilec: Innovation Region Styria GmbH ( IRS) , Avstrija, ŠGZ partner
Vzpostavitev regijske ženske internacionalne mreže za čezmejna (angl. cross border - CB) poslovna
sodelovanja in skupne aktivnosti za dostop do novih trgov (www.regiowin.com) .Cilj projekta je, da s specifičnim
programom povečamo čezmejno sodelovanje podjetij in s tem pripomoremo k mednarodnemu sodelovanju le-teh.
Poudarek projekta je na ženskem podjetništvu v čezmejni regiji Slovenija-Avstrija. Obenem se kaže potreba po
dostopu do novih trgov in s tem vzpostavitvi osnovnega okvirja za čezmejno spoznavanje in sodelovanje
podjetij. Za potrebe čezmejnega sodelovanja je potrebno postopno izvesti postopek, s pomočjo katerega
podjetnice pridobijo potrebne kompetence in osnovni okvir za delovanje. Ukrepi so večfazni, saj poteka podpora
podjetnicam pri vzpostavljanju čezmejnega sodelovanja, s čemer bomo prispevali k mednarodnemu prepoznavanju
njihove dejavnosti. Izvedena so bila mednarodna B2B poslovna srečanja podjetnic iz Slovenije in Avstrije,
mednarodne delavnice, ki so potekala v okviru mednarodne konference ženske podjetnosti ter različni obiski
podjetnic za vzpostavitev mreže podjetnic v čezmejnem okolju ter internacionalizacije.

eVEM točka
Nosilec: Ministrstvo za javno upravo, ŠGZ partner
V okviru Štajerske gospodarske zbornice deluje vstopna točka VEM. Bodočim in obstoječim samostojnim
podjetnikom ( s.p.) nudi različne storitve, povezane z dokumentacijo in delovanjem s.p..

SRIP – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
ŠGZ je skupaj s Kemijskim inštitutom in Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru
sooblikovala strateško razvojno – inovacijsko partnerstvo – SRIP – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo ter
prevzela vlogo prijavitelja prijave SRIP na javni razpis MGRT ter hkrati koordinacijo SRIP-a, s katerim sledimo
smernicam Slovenski strategiji pametne specializacije. S SRIP-om kot inovacijskim grozdom / eko sistemom se
vzpostavlja dolgoročno javno-zasebno partnerstvo z vodilno vlogo neodvisnih deležnikov, od malih, srednjih in
velikih podjetij, inovativnih novoustanovljenih podjetij, drugih organizacij za razširjanje raziskav in znanja,
neprofitnih in nevladnih organizacij, v namen sodelovanja pri vzpostavljanju verig vrednosti in organiziranju
celovite podpore raziskovalni in inovacijski dejavnosti s ciljem prehoda na trg na prednostnem področju
‘naravni viri za prihodnost’ in podpodročju ‘Mreže za prehod v krožno gospodarstvo’.
To pomeni osredotočenje na možnosti razvojnih vlaganj, tako zasebnih kot javnih, usklajevanje raziskovalnerazvojne dejavnosti in spodbujanje razvojnega sodelovanja, souporabo zmogljivosti, internacionalizacijo –
vstop na globalne trge, izmenjavo znanja in izkušenj, mreženje in razširjanje informacij.
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Člani SRIP – Krožno gospodarstvo so izdelali poslovno razvojno strategijo – Akcijski načrt, ki je bil potrjen v juliju
2017 s strani Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje Strategije pametne specializacije, S4, z namenom
uresničevanja ključnih ciljev SRIP, kot so:
1) Povezati različne deležnike, gospodarske subjekte, izobraževalno – razvojno in raziskovalne institucije ( RRI) ,
nevladne organizacije, državo in druge zainteresirane v verige vrednosti z zaključenimi snovnimi tokovi in razviti
nove poslovne modele.
2) Prispevati k izboljšanju indeksa snovne učinkovitosti / produktivnosti iz 1,07 ( leto 2011) na 1,50 ( 2020) ,
3) Prispevati k povečanju deleža visokotehnoloških proizvodov in storitev z visokim deležem znanja na globalnih
trgih.
4) Prispevati k dvigu dodane vrednosti na zaposlenega.
5) Prispevati k dvigu podjetniške aktivnosti s sedanjih 11 %vsaj na raven povprečja EU, to je 12,8%. Poslovni model
SRIP – Mreže za krožno gospodarstvo je sestavljen iz šestih fokusnih področij in horizontalne IKT mreže, ki deluje v
okviru SRIP Pametna mesta in skupnosti.
Skupni razvoj izvira iz fokusnih področij in tehnoloških področij ter produktnih smeri po posameznih verigah
vrednosti, ki se osredotočajo na razvoj prebojnih in izvozno zanimivih visokotehnoloških proizvodov in storitev, pri
čemer je potrebno izpostaviti še presečnost med posameznimi verigami vrednosti in razvoj novih poslovnih
modelov. Skupen razvoj na tehnoloških področjih je rezultat izkazanega interesa sodelujočih deležnikov, predvsem
gospodarskih subjektov in RRI, nišne usmerjenosti, upoštevajoč razvojni in investicijski potencial ter
neizkoriščenost konkurenčnih prednosti Slovenije. Prioritetna fokusna področja SRIP – Krožno gospodarstvo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Trajnostna energija, osredotočenost na energetsko izrabo odpadnih snovnih tokov ( WtE) ,
optimiranje energetske in snovne učinkovitosti, eksterne vire energije in nove poslovne modele za
razvoj prebojnih proizvodov in storitev z visokim potencialom za rast.
Biomasa in alternativne surovine, osredotočenost na trajnostno mobilizacijo biomase, ligno-celulozne
biorafinerije za izolacijo ekstraktivov in polimernih gradnikov biomase in biorafinerije alternativnih
surovinskih virov za razvoj inovativnih ( bio) proizvodov.
Sekundarne surovine, osredotočenost na predelavo industrijskih in gradbenih odpadkov, predelavo
bioloških odpadkov v vredne produkte, krožno gospodarstvo snovnega toka odpadne električne in
elektronske opreme ter tehnologije čiščenja odpadnih vod in pridobivanja snovi in energije iz njih.
Funkcionalni materiali, osredotočeno na trajnostne kompozite in napredne embalaže / materiale.
Procesi in tehnologije, osredotočenost na bio-osnovane zelene kemikalije in materiale, postopke
pridelave in predelave polimerov, biotehnološko proizvedene spojine, kontinuirano proizvodnjo spojin
ter novo proizvodno opremo z vodenjem.
Krožni poslovni modeli, osredotočenost na trajnostne procese in mreže in sicer v razvoj računalniško
podprte platform s ciljem ustvariti okolje za večjo tehnološko, ekonomsko in okoljsko učinkovitost
tehnologij, procesov in podjetij pri doseganju dolgoročnega trajnostnega razvoja v celotnem
življenjskem ciklu.

Za doseganje zastavljenih ciljev SRIP – Krožno gospodarstvo, vključno z informiranjem strokovne in širše javnosti
so bile izvedene številne delavnice, posveti, mednarodne konference ter srečanja z tujimi sorodnimi grozdi ( angl.
clusters) za potrebe strateškega sodelovanja.
SRIP – Krožno gospodarstvo deluje fazno: v septembru 2017 je uspešno zaključil prvo fazo in po odobritvi vloge s
strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pričel z izvajanjem druge faze, ki traja od oktobra 2017 do
konca leta 2019. Poudarek SRIP – krožno gospodarstvo je na koordinaciji in v prvi vrsti podpori članom SRIP iz
gospodarstva, povezovanju, sodelovanju in mreženju. Vse aktualne informacije za člane SRIP in druga
zainteresirane so na spletni strani http:/ / www.srip-krozno-gospodarstvo.si.
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KOMPETENČNI CENTER KROG
Povezovanje gospodarstva in izobraževanja za hitrejši trajnostni razvoj
Vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra KOC Krog je neposreden odgovor na razvojne in kadrovske
potrebe podjetij ter širše razvojne potrebe lokalnih okolij, ki se nanašajo na področje trajnostnega razvoja. KOC Krog
se navezuje na delovanje Strateško razvojno inovacijskega partnerstva ( SRIP) – Mreže za prehod v krožno
gospodarstvo, ki predstavlja inovacijski grozd, v katerem trenutno sodeluje 93 članov, vključno s Štajersko
gospodarsko zbornico. KOC Krog med podjetji in drugimi člani v grozdu spodbuja souporabo zmogljivosti, izmenjavo
znanj in izkušenj, mreženje, razširjanje informacij, sodelovanje in povezovanje.
KOC Krog vzpostavlja povezovanje gospodarstva in izobraževanja na vseh ravneh za hitrejše prilagajanje
kompetenc zaposlenih spremembam globalizacije, digitalizacije in krožnega gospodarstva v smeri inovativnosti in
razvojno–raziskovalne naravnanosti.
Partnerstvo KOC Krog
V partnerstvo KOC Krog so se povezala podjetja, katerih osnovna dejavnost je zbiranje in odvoz odpadkov ter
ravnanje z njimi in pridobivanje sekundarnih surovin. Partnerstvo pa povezuje še ostala podjetja, ki so vključena v
SRIP – Mrežo za prehod v krožno gospodarstvo. Člani partnerstva delujejo v pretežni meri v vertikalni verigi
vrednosti recikliranja. Odpadke uporabljajo kot nove vire surovin v smeri zapiranja zanke, torej težijo k minimalni
količini odpadkov oz. nič odpadkov ( ' zero waste' ) .
Podjetja v partnerstvu se zavedajo prednosti, ki jih imajo na osnovi kompetentnih in zavzetih kadrov, saj s tem
krepijo uspešnost in konkurenčno prednost na trgu. Z medpanožnim sodelovanjem bodo dobili dostop do novih
znanj, kompetenc kadrov, posledično tudi boljše proizvode in storitve, ki povečujejo konkurenčno prednost celotne
panoge.
KOC Krog povezuje podjetja, ki se ukvarjajo z ravnanjem z odpadki. Sestavlja ga 17 partnerjev:
Fundacija Prizma; Snaga d.o.o., Maribor; Snaga d.o.o., Ljubljana; Simbio d.o.o., Zeos d.o.o.; KSP
Ljutomer d.o.o.; Energetika Maribor d.o.o.; Komunala Slovenj Gradec d.o.o.; Kočevski les d.o.o.;
Komunala Kočevje d.o.o.; Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.; EKO-TCE d.o.o.; Plastika Skaza
d.o.o.; IEI d.o.o.; Boson d.o.o.; Gorenje Surovina d.o.o. in ŠGZ.
Cilji projekta KOC KROG:






prispevati k povečevanju konkurenčnosti vključenih podjetij,
odpiranje novih »zelenih delovnih mest«, vzpostaviti vzdržno poslovno infrastrukturo ter mrežo
organizacij in strokovnjakov za izmenjavo in kroženje znanj, izkušenj, dobrih praks in skupni razvoj
kompetenc zaposlenih
izdelati kompetenčni model za dogovorjene panožno specifične profile,
spodbuditi podjetja k sodelovanju in izmenjavi znanj, skupnemu razvoju programov t. i. notranjega in
panožno specifičnega usposabljanja
znižati primanjkljaj kompetenc

Ključni rezultati in predvideni učinki:








delujoča projektna pisarna in učinkovita organizacijska struktura,
izdelan kompetenčni model
izdelan panožni načrt razvoja zaposlenih,
razvoj in izvedba izobraževanj,
65 % od vseh zaposlenih v sodelujočih podjetjih vključenih v usposabljanja ( več kot 1.100 zaposlenih) ,
informiranje o delovanju kompetenčnega centra, možnostih izobraževanj in usposabljanj,
zagotavljanje dolgoročne vzdržnost – trajnost delovanja kompetenčnega centra.
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Izobraževanje za krožno gospodarstvo je bilo tudi tema oktobrskega Štajerskega gospodarskega foruma na TV
Maribor. O svojih izkušnjah v KOC Krog so spregovorile Natalija Žunko, Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih
možnosti Prizma, Martina Krajnc, Snaga Maribor, in dr. Alenka Sajovic, Simbio Celje.

PROJEKT „Upravljanje in razvoj zaposlenih, katerih zaposlitev je ogrožena v regiji
Podravje – Štartaj kariero s potencialom! “ 2017 - 2021
Nosilec: Fundacija Prizma
Vloga ŠGZ – podizvajalec: promocija in motiviranje podjetij za vključevanje svojih zaposlenih v
projekt
Projekt je namenjen podjetjem, ki se soočajo s spremembami tehnologije, procesov, proizvodov in strategij
poslovanja, in njihovi zaposleni potrebujejo nova znanja in kompetence, da razvijajo poklicno kariero in ohranjajo
zaposljivost. V okviru projekta se zaposlenim BREZPLAČNO ponuja načrtovanje nadaljnjega razvoja kariere s
celovito podporo v motiviranju in izobraževanju/ usposabljanju
Glede na potrebe po razvoju novih znanj in kompetenc za obvladovanje organizacijskih, tehnoloških in poslovnih
sprememb se zaposlenim ponudi:










vodenje kariernega razvoja po metodologiji individualnih kariernih načrtov;
razvijanje veščin, znanj in kompetenc na delavnicah s področja:
učinkovitega upravljanja sprememb,
učinkovite komunikacije,
zdravju prijaznega delovnega okolja,
usklajevanja dela in zasebnega življenja,
obvladovanje stresa ter
medgeneracijskega učenja in sodelovanja v timih;
izboljšanje splošnih in delovno specifičnih poklicnih znanj ter kompetenc s sofinanciranjem
izobraževanja/ usposabljanja pri izobraževalnih organizacijah in/ ali v okviru notranjih usposabljanj v
podjetju.

ORGANI ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE
Skupščina
10. redna seja skupščine je bila 28. septembra 2016. Vodil jo je predsednik skupščine dr. Dušan Jovanovič.
Skupščina je obravnavala in potrdila zapisnik 9. redne seje skupščine, poslovno in finančno poročilo za leto 2015,
program dela in finančni načrt za leto 2016, določila je tudi višino članarine za leto 2016.
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor za 4-letno mandatno obdobje 2015-2019 je bil potrjen na 9. seji skupščine ŠGZ 26. maja 2015.
V letu 2016 je bila sklicana ena ( redna) seja Nadzornega odbora. Sejo je vodila Tatjana
Lorenčič v soglasju s predsednico NO ŠGZ Tatjano Lorenčič. Nadzorni odbor šteje 5 članic oz. članov:

Ime in priimek
Natalija Kurnik, predsednica
Jožica Planinšec Deržek
Dr. Vlasta Krmelj
Tatjana Lorenčič
Oskar Salecl
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Podjetje
Gorenje Surovina, d.d.
Obzorje d.o.o.
Energap
TBP, d.d.
Vzajemna d.v.z., PE Maribor

Kraj
Maribor
Slovenska Bistrica
Maribor
Lenart
Maribor
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Upravni odbor
Upravni odbor za 4-letno mandatno obdobje 2015-2019 je bil potrjen na 9. seji skupščine ŠGZ 26. maja 2015.
Predsednik upravnega odbora je dr. Roman Glaser, člani pa so našteti v nadaljevanju.

Ime in priimek
GORAZD BENDE
MARJAN BEZJAK
MAG. DANILO BURNAČ
JASNA DOMINKO BALOH
MARKO DROBNIČ
MIHAEL FEHER
JURE FIŠER

Podjetje
Zavod PPC TEZNO
F.A. MAIK d.o.o.
MARIBORSKI VODOVOD d.d.
DOBA Fakulteta
TALUM d.d.
NOVA KBM d.d.
GORENJE SUROVINA D.O.O.

DR. ROMAN GLASER
BOJAN PETEK
Še nimajo predstavnika
DR. MIRJANA BABIĆ
DR. IGOR HUSTIĆ
MILAN JARC
ANDREJ TUMPEJ
MARTIN TURK
MAG. DANILO LUKAČ
MILAN LUKIĆ
SLAVKA MARINIČ
VALENTINO MENDEK
MAG. MATJAŽ MERKAN
MAG. MARTIN MLAKAR
IGNACIO RODRIGUEZ BLAS
SILVO ROPOŠA
BORUT ROŠKAR
RANKO ŠMIGOC

IMPOL 2000 d.d.
TENZOR d.o.o.
PALOMA d.d.
UNIVERZA V MARIBORU
GEA d.d.
AVTO JARC d.o.o.
DEM d.o.o.
GRANIT STORITVE d.o.o.
MESSER SLOVENIJA d.o.o.
LUMAR IG d.o.o.
PRIMAT d.d.
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.
SWATYCOMET d.o.o.
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
TERME MARIBOR d.o.o.
ELEKTRO MARIBOR d.d.
VGP DRAVA Ptuj d.d.
AKTIVA VAROVANJE d.d.

Kraj
Maribor
Voličina
Maribor
Maribor
Kidričevo
Maribor
Maribor
Slovenska Bistrica
Preveri pod katero
podjetje
Ptuj
Sladki vrh
Maribor
Slovenska Bistrica
Maribor
Maribor
Slovenska Bistrica
Ruše
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Ptuj
Maribor

V letu 2016 so bile sklicane 3 redne seje Upravnega odbora ( UO) , ki jih je vodil dr. Roman Glaser, predsednik UO
ŠGZ, ter ena korespondenčna seja.
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REGIJSKI SVETI ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE

Regijski svet za razvoj človeških virov in zaposlovanje
Namen delovanja Regijskega sveta za razvoj človeških virov je spodbuditi strokovno in pozitivno sodelovanje
in povezovanje strokovnjakinj in strokovnjakov na področju razvoja človeških virov v podravskih podjetjih in drugih
institucijah.
Predsednica sveta je Brigita Ačimovič, Talum, d.d., Kidričevo, podpredsednic pa Metka
Mršnik, Messer Slovenija, d.o.o., Ruše. Konec leta 2016 je bilo v regijski svet vključenih 32
predstavnikov podjetij, večinoma iz kadrovskih služb in podjetij, ki se ukvarjajo z
izobraževanjem in razvojem človeških virov.

Regijski svet za internacionalizacijo
Regijski svet za internacionalizacijo je namenjen povezovanju strokovnjakinj in strokovnjakov iz podravskih
podjetij, članov ŠGZ in drugih regijskih institucij in aktivnemu vključevanju oz. sodelovanju s ciljem zastopanja
in uveljavljanja skupnih interesov regijskega gospodarstva. Regijski svet je oblika neformalnega sodelovanja,
odprt za vključitev vseh, ki lahko s svojim znanjem in izkušnjami doprinesejo k skupnemu dobremu.
Predsednica sveta v 2016 je bila Nada Krajnc, Perutnina Ptuj, d.d., Ptuj, podpredsednik pa
Boštjan Tancer, Varnost Maribor, d.d., Maribor. Konec leta 2016 je bilo v regijski svet
včlanjenih 20 predstavnikov podjetij, predvsem tistih, ki že poslujejo na tujih trgih ali želijo tam
povečati svoje poslovanje.

Regijski svet za davčno in finančno področje
Namen vzpostavitve regijskega sveta za davčno in finančno področje je, s strokovnostjo in pozitivno
naravnanostjo za sodelovanje, v regiji spodbuditi povezovanje strokovnjakinj in strokovnjakov z davčnofinančnega področja iz podravskih podjetjih in drugih institucij.
Predsednik sveta je Tonček Lorenčič, Primat, d.d., podpredsednici pa sta Majda Lukner,
Fiposor, d.o.o., in Natalija Kurnik, Gorenje Surovina, d.o.o. Konec leta 2016 je bilo v regijski svet
vključeno 35 predstavnikov podjetij, večinoma predstavnikov računovodskih podjetij in
računovodskih služb.

Regijski svet poslovnih žensk in podjetnic
Namen vzpostavitve regijskega sveta poslovnih žensk in podjetnic je interesno povezovanje, mreženje in
druženje. Programske usmeritve: povezovanje, združevanje, sodelovanje, sodelovanje z drugimi sorodnimi
združenji, organizacijami in društvi, spodbujanje pri strokovnem razvoju, promoviranje ženskega podjetništva,
oblikovanje, posredovanje stališč in zastopanje interesov pri sprejemanju zakonodaje in organizacija različnih
dogodkov.
Predsednica je mag. Vida Perko, Academia d.o.o., podpredsednici pa sta in mag. Jožica Deržek
Planinšec, Obzorje d.o.o. Slovenska Bistrica in Vera Kozmik Vodušek, DialogCo d.o.o., Ljubljana.
Konec leta 2016 je bilo v regijski svet vključeno 55 predstavnic različnih podjetij.
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Regijski svet za energetsko področje
Namen ustanovitve je povezovanje zainteresiranih podjetij in institucij, vključevanje v lokalne in regijske
energetske projekte, sodelovanje pri izoblikovanju skupnih stališč, skupno izoblikovanje predlogov sprememb
zakonodaje, izmenjava poslovnih izkušenj, spodbujanje pri strokovnem razvoju in upravljanju na področju, kjer
delujejo.
Predsednik sveta je Silvo Ropoša, Elektro maribor d.d., podpredsednika pa Samo Fekonja, DEM
d.o.o. in Primož Tručl, Enerson d.o.o. Ob koncu leta 2016 je bilo v ta regijski svet vključeno
16 predstavnikov podjetij.
Regijski svet malih hotelirjev
Namen ustanovitve je uveljavljanje skupnih interesov s ciljem uspešnega poslovanja malih hotelskih obratov: stalna
sistematična promocija članov regijskega sveta in aktivnosti na sejmih in delavnicah, izmenjava in ogledi dobrih
praks, promocija stroke, projektno povezovanje, skupno oblikovanje cen in integralnih turističnih proizvodov,
oblikovanje, posredovanje stališč in zastopanje interesov članov pri sprejemanju zakonodaje, izboljševanje
poslovne učinkovitosti, kakovosti storitev in konkurenčnosti članov na domačem in tujem trgu,
spodbujanje razvoja in konkurenčnosti dejavnosti hotelirstva, spodbujanje dviga kakovosti hotelskih storitev,
promocija dejavnosti hotelirjev.
Predsednik sveta je Vasja Ilešič, 5start d.o.o.,
podpredsednika pa Vlado Podhostnik,
Podhostnik d.o.o. in Aleksandra Draš, Hot-ten d.o.o. Ob koncu leta 2016 je regijski svet štel 7
članov in 3 podporni člani.

VAŠE SOGOVORNICE IN SOGOVORNIKI V ŠGZ V LETU 2017
Mag. Aleksandra Podgornik
Direktorica
T: 02 220 87 00
E: aleksandra.podgornik@stajerskagz.si
Jernej Salecl Pomočnik direktorice
T: 02 220 87 00
E: jernej.salecl@stajerskagz.si
Dr. Dragica Marinič
Vodja projektne pisarne in finančno-administrativnega sektorja
T: 02 220 87 24
E: dragica.marinic@stajerskagz.si

Lidija Majcen
Vodja sektorja skrbniškega sistema in marketinga
T: 02 220 87 25
E: lidija.majcen@stajerskagz.si

Marko Nemšak
Vodja marketinga in PR T: 02 220 87 21
E: marko.nemsak@stajerskagz.si
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Mojca Tominšek
Višja strokovna sodelavka, svetovanje, projekti
T: 02 220 87 27
E: mojca.tominsek@stajerskagz.si
Vesna Herženjak
Pomočnica vodje skrbniškega sistema, mednarodno poslovanje, projekti
T: 02 220 87 24
E: info@stajerskagz.si
Aleš Kegl
Pomočnik vodje skrbniškega sistema, usposabljanja in seminarji
T: 02/ 2208 726
E: info@stajerskagz.si
Karin Črepinko
Pomočnica vodje skrbniškega sistema, usposabljanja in seminarji
T: 02/ 2208 700
E: info@stajerskagz.si
Liljana Pešut
Strokovna sodelavka, javne listine
T: 02 220 87 28
E: liljana.pesut@stajerskagz.si
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RAČUNOVODSKO POROČILO ZA 2017
SPLOŠNA RAZKRITJA
Štajerska gospodarska zbornica je bila vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru pod Srg
2007/ 02065 št. vložka 1/ 13618/ 00 dne 05.09.2007, s sedežem Ulica talcev 24,2000 Maribor ter
18.09.2007 v poslovni register Slovenije. Glavna dejavnost je dejavnost poslovnih in delodajalskih
združenj.
Predsednik zbornice je dr. Roman Glaser.
Direktorica je mag. Aleksandra Podgornik.
Matična številka:
2317818
Davčna številka:
29710065
Računovodski izkazi Štajerske gospodarske zbornice so pripravljeni na podlagi zakonodaje, ki je v veljavi
za pravne osebe zasebnega prava. Pravna oseba sestavlja poročilo za čas od 01.01.2017 do
31.12.2017.
Na podlagi zakona o davku iz dobička je ŠGZ davčni zavezanec.
Temeljne računovodske predpostavke so časovna neomejenost delovanja, strogo upoštevanje nastanka
poslovnega dogodka in poštene predstavitve posamičnih cen. Za preračun postavk sredstev in
obveznosti do njihovih virov, ki se izvorno glasijo na tujo valuto, je opravljen v domačo valuto na dan
nastanka poslovnega dogodka.
Predpisana temeljna računovodska izkaza sta:
-

Izkaz prihodkov in odhodkov
Bilanca stanja

Temeljna računovodska izkaza temeljita na prikazu postavk, kot jih predvidevajo obrazci za statistično
poročanje pravnih oseb.
Financiranje in finančno spremljanje dejavnosti ŠGZ se vodi na 3 stroškovnih mestih:




3060 - članarina
3061 - projekti
3062 - izobraževanje

V računovodskem poročilu so zajeta razkritja v skladu z zakonom o računovodstvu.
Razkritja so razvrščena v naslednje skupine:




Splošna razkritja
Razkritja v bilanci stanja
Razkritja v izkazu poslovnega izida
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RAČUNOVODSKI IZKAZI S POJASNILI
BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2017

Postavka
2

Oznaka
za AOP
3

v EUR
Znesek
Tekočega leta Prejšnjega leta
4
5

SREDSTVA

001

227.138,22

247.485,57

DOLGOROČNA SREDSTVA

002

12.756,27

13.468,07

003

0

0

004

0

0

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

009

0

0

II. Opredmetena osnovna sredstva

010

4.756,27

5.468,07

1. Zemljišča

011

0

0

2. Zgradbe

012

0

0

3. Proizvajalne naprave in stroji

013

4.756,27

5.468,070

014

0

0

5. Biološka sredstva

015

0

0

6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi

016

0

0

7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

017

0

0

III. Naložbene nepremičnine

018

0

0

IV. Dolgoročne finančne naložbe

019

8.000

8.000,00

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil

020

8.000

8.000,00

2. Dolgoročna posojila

024

0

0

V. Dolgoročne poslovne terjatve

027

0

0

VI. Odložene terjatve za davek

031

0

0

B.

KRATKOROČNA SREDSTVA

032

213.965,53

233.954,23

Sredstva ( skupine za odtujitev) za prodajo

033

0

0

A.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne
razmejitve
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne
1.
razmejitve

I.

4.

I.

Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga
opredmetena osnovna sredstva
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II. Zaloge

034

0

0

1. Material

035

0

0

2. Nedokončana proizvodnja

036

0

0

3. Proizvodi

037

0

0

4. Trgovsko blago

038

0

0

5. Predujmi za zaloge

039

0

0

III. Kratkoročne finančne naložbe

040

0

0

1. Kratkoročne finančne naložbe razen posojil

041

0

0

2. Kratkoročna posojila

045

0

0

IV. Kratkoročne poslovne terjatve

048

116.055,83

94.769,13

V. Denarna sredstva

052

97.909,70

139.185,10

C.

KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

053

416,42

63,27

Zunajbilančna sredstva

054

0

0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

055

227.138,22

247.485,57

LASTNI VIRI

056

104.770,97

103.671,54

I. Ustanovitveni vložek

056a

0

0

II. Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

301

0

0

III. Nerazporejeni čisti presežek prihodkov

068

103.671,54

101.886,60

IV. Nerazporejeni čisti presežek odhodkov

069

0

0

V.

Čisti presežek prihodkov poslovnega leta

070

1.099,43

1.784,94

VI. Čisti presežek odhodkov poslovnega leta

071

0

0

072

0

0

1. Rezervacije

073

0

0

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

074

0

0

075

0

0

A.

B.

C.

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
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I. Dolgoročne finančne obveznosti

076

0

0

II. Dolgoročne poslovne obveznosti

080

0

0

III. Odložene obveznosti za davek

084

0

0

085

42.044,27

36.491,05

I. Obveznosti vključene v skupine za odtujitev

086

0

0

II. Kratkoročne finančne obveznosti

087

0

0

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

091

42.044,27

36.491,05

KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

095

80.322,98

107.322,98

Zunajbilančne obveznosti

096

0

0

Č.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

D.
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PODATKI IZ IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Postavka
2

Oznaka
za AOP
3

Znesek
Tekočega leta
4

Prejšnjega leta
5

A.

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

110

532.779,25

375.589,46

B.

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG, PROIZVODOV IN
NEDOKONČANE PROIZVODNJE

121

0

0

C.

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG, PROIZVODOV IN
NEDOKONČANE PROIZVODNJE

122

0

0

Č.

USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE

123

0

0

D.

SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI
PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI

124

0

0

E.

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

125

0

0

F.

KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA

126

532.779,25

375.589,46

G.

POSLOVNI ODHODKI

127

533.040,58

375.264,72

I.

Stroški blaga, materiala in storitev

128

253.049,01

140.765,47

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala

129

0

0

2. Stroški porabljenega materiala

130

22.080,58

18.525,25

3. Stroški storitev

134

230.968,43

122.240,22

Stroški dela

139

274.481,51

223.607,83

1. Stroški plač

140

212.037,86

172.590,27

2. Stroški pokojninskih zavarovanj

141

18.765,35

15.274,24

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj

142

19.023,85

12.849,03

4. Drugi stroški dela

143

24.654,45

22.894,29

144

4.797,46

9.220,68

145

1.903,86

2.151,61

146

0

0

2.893,60

7.069,07

II.

III.

Odpisi vrednosti
1. Amortizacija
2.

3.

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

147
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IV.

Drugi poslovni odhodki

148

712,60

1.670,74

1.

Rezervacije

149

0

0

150

712,60

1.670,74

2. Drugi stroški
H.

PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV

151

0

324,74

I.

PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV

152

261,33

0

J.

FINANČNI PRIHODKI

153

1,52

343,51

I.

Finančni prihodki iz deležev

155

0

0

II.

Finančni prihodki iz danih posojil

160

1,52

343,51

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

163

0

0

FINANČNI ODHODKI

166

84,37

21,22

I.

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

168

0

0

II.

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

169

84,37

0

III.

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

174

0

21,22

L.

DRUGI PRIHODKI

178

1.444,87

1.138,63

M.

DRUGI ODHODKI

181

1,26

0,72

N.

PRESEŽEK PRIHODKOV

182

1.099,43

1.784,94

O.

PRESEŽEK ODHODKOV

183

0

0

P.

DAVEK OD DOHODKOV

184

0

0

R.

ODLOŽENI DAVKI

185

0

0

S.

ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

186

1.099,43

1.784,94

Š.

ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

187

0

0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v
obračunskem obdobju ( na dve decimalki) *

188

7,76

6,42

Število mesecev poslovanja

189

12

12

K.
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RAZKRITJA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
Temeljna računovodska izkaza temeljita na prikazu postavk, kot jih predvidevajo obrazci za statistično
poročanje po SRS 36.
Poročilo prikazuje obseg ustvarjenih in porabljenih sredstev za izvedbo nalog ŠGZ.
Razkritja k bilanci stanja

Sredstva ŠGZ so izkazana v višini 227.138,22€, od tega 4.756,27€ opredmetena osnovna sredstva
( oprema) , 8.000€ dolgoročne finančne naložbe ( fundacija PRIZMA – soustanovitelji) , kratkoročne poslovne
terjatve v višini 116.055,83€ ( terjatve do kupcev v višini 113.620,42€ ter druge kratkoročne terjatve v
višini 2.435,41€) , denarna sredstva v višini 97.909,70€ ter 416,42€ kratkoročne aktivne časovne
razmejitve.
Nakup stalnih sredstev so materialne naložbe in se zanje uporablja odpisovanje v skladu z zakonom o
računovodstvu, SRS in navodili, ki se v skladu z zakonom o davku od dohodka pravnih oseb priznavajo kot
odhodek.
Amortizacijske stopnje za:
Zgradbe

Stopnja
3%

Opremo
Avtomobile
Računalniško opremo
Drugo računalniško opremo
Programsko opremo

12-20%
12,5%
50%
20%
10%

Za pripoznavanje knjigovodske vrednosti opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev je uporabljen
model nabavne vrednosti, ki jo izkazuje ločeno v knjigovodskih razvidih v skladu s SRS in posebej
amortizacijski popravek vrednosti, ki je za navedeno obdobje ugotovljen na presečni bilančni datum.
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih in zmanjšana za
kumulativno izračunano amortizacijo po linearni metodi.
V obravnavanem obdobju je ŠGZ pridobila nova osnovna sredstva v višini 1.192,06€ ( prenosnik Lenovo 31015IKB) .
v€

Denarna sredstva so naslednja:
Stanje na poslovnem računu NKBM d.d.
Stanje blagajne
Depozit
Skupaj denarna sredstva

31.12.2016
1
58.615,26
202,33
80.367,51
139.185,10

31.12.2017
2
97.848,59
61,11
0
97.909,70

INDEKS
3=2/ 1* 100
166,93
30,20
0
70,34

Denarna sredstva so izkazana na bilančno presečni dan. Stanja so ugotovljena iz ustreznih listin in so ob
začetnem pripoznanju izkazana v zneskih, ki izhajajo iz verodostojnih listin. Med denarna sredstva štejemo
denarna sredstva na transakcijskem računu Nove KBM v znesku 97.848,59 € in denarna sredstva v blagajni v
znesku 61,11€.
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Med kratkoročne poslovne terjatve so zajete kratkoročne terjatve do kupcev in druge kratkoročne poslovne
terjatve.
Kratkoročne terjatve do kupcev višini 113.620,42€ se ob začetnem pripoznanju izkazujejo z zneski, ki izhajajo
iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo poplačane. Terjatve se pripoznajo v skladu s predpisi in SRS. V
skladu s SRS 5.50 so oblikovani popravki terjatev članarine. Iz predhodnih obdobij je opravljen popravek
vrednosti terjatev v višini 79.020,81€, v letu 2017 pa je oblikovan popravek vrednosti terjatev v višini
2.893,60€. Popravek vrednosti terjatev se oblikuje glede na situacijo v kateri se nahaja ŠGZ zaradi
neobveznega članstva in situacije v kateri so podjetja v naši regiji. Popravki vrednosti zmanjšujejo
knjigovodsko vrednost terjatev in povečujejo prevrednotovalne odhodke.
Ostalega oblikovanje popravkov drugih terjatev v obravnavanem obdobju leta 2017 ni bilo, torej so izkazane
v višini fakturirane realizacije.
PREGLED POPRAVKOV TERJATEV PO LETIH
ZNESEK v €
17.192,50
0
14.661,50
14.448,25
0
7.144,10
3.007,30
11.049,26
4.448,83
7.069,07
2.893,60
81.914,41

LETO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
SKUPAJ

Neplačani računi za članarine predstavljajo 14.265,95€, za najemnine 5.990,77€, za kotizacije 15.787,57€, iz
naslova zahtevkov po projektih 50.686,87€ ter do podjetij v prisilni poravnavi in v stečajih, kjer smo se prijavili
v stečajno maso 26.889,26€ kar predstavlja neplačane terjatve v obravnavanem obdobju. Terjatve se vodijo
v saldakontih in se sprotno opominjajo ter izterjujejo.
PREGLED TERJATEV PO ROČNOSTI NA DAN 31.12.2017
Nezapadle

Zapadle
do 30 dni

Zapadle
do 60
dni

Zapadle
do 90 dni

Zapadle
do 120
dni

31.658,85

39.381,75 5.503,89 10.186,67 0

Zapadle
do 150
dni

Zapadle
nad 150
dni

Vse
zapadle
terjatve

0

26.889,26 113.620,42

Druge kratkoročne poslovne terjatve v višini 2.435,41€ predstavljajo terjatev do države za DDV od računov,
katerih storitev je bila opravljena v decembru prejeti pa so bili v januarju v znesku 1.158,24€ ter terjatev do
ZZZS za refundacije bolniških nadomestil v višini 1.277,17€.
Kratkoročne poslovne obveznosti v višini 42.044,27 se izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin.
Obveznosti do dobaviteljev so izkazane v višini 18.133,93€, obveznosti iz naslova plač za mesec december,
izplačanih v januarju v višini 18.095,35€ ter prejeti kratkoročni predujmi v višini 370,88€.
Obveznosti do drugih so izkazane v višini 5.444,11€ in predstavljajo obveznost do države za DDV po
obračunih v višini 2.596,06€, obveznost za prispevke delodajalca v višini 2.804,13€ ter druge kratkoročne
obveznosti v višini 43,92€.
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V letu 2017 je bilo povprečno 7,76 zaposlenih izračunanih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju, ki
so dosegli povprečno izplačilo na mesec v višini 2.277,04€ bruto plače.
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH:
V€
INDEKS
31.12.2017
2 3=2/ 1* 100
10.700,74
94,99
3.826,58
95,15
97,95
2.542,11
1.025,92
77,11
94,19
18.095,35

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Obveznosti za čiste plače
Obveznosti za prispevke delavcev
Obveznosti iz naslova za dohodnino
Obveznosti za prehrano in prevoz
Skupaj obveznosti do zaposlenih

Kratkoročne obveznosti
do zaposlenih v letu 2017:
Obveznosti iz
naslova za
dohodnino
14%

31.12.2016
1
11.264,84
4.021,72
2.595,21
1.330,46
19.212,23

Obveznosti za
prehrano in prevoz
6%

Obveznosti za čiste
plače
59%
Obveznosti za
prispevke delavcev
21%

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Med rezervacije v okviru pasivnih časovnih razmejitev so razvrščeni kratkoročno odloženi prihodki projektov
za katere so rezervirana sredstva. Realizacija projektov se bo v skladu s programom delno izvajala v
naslednjem poslovnem letu, zaradi tega se namensko prejeta sredstva za pokrivanje odhodkov razmejijo in se
izkažejo med prihodki, ko bodo nastali tudi stroški za namen kot so bili pridobljeni. Za razmejitev prihodkov se
v zbornici pripravi poseben program, ki upošteva pridobljene prihodke iz projektov in potrebne stroške, ki bodo
nastali v letu 2018.
Med rezervacije v okviru kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev so razvrščeni tudi kratkoročno odloženi
prihodki ki so rezervirani za aktivnosti, ki bodo v skladu z načrtom nastajali v letu 2018 in so bili zastavljeni z
snovanjem nove zbornice.
Programi, ki so v teku in še niso opravljene in zaračunane storitve:
Zastopanje interesov članov ( aktivnosti v regijskih svetih)
Podpora pri vstopu in poslovanju na tujih trgih
Sodelovanje z zbornicami v tujini
Gospodarske delegacije
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Organizacija posvetov in seminarjev kot pomoč vstopu na tuje trge
Predstavitev regijskiega gospodarstva
Regijski izbor inovacij
Svetovanje in informiranje podjetij ( infopika, e–vem, e-zakonodaja)
Izobraževanje
Kadrovska konferenca KA-KO
Konferenca s sejmom Podjetnost je ženskega spola
Štajerski gospodarski forumi
Marketinška konferenca
Projekti:




STRATEŠKO RAZVOJNO PARTNERSTVO KROŽNO GOSPODARSTVO
KOMPETENČNI CENTRI ZA RAZVOJ KADROV
REGIOWIN – INTEREG SLO – AT

Razkritja k izkazu poslovnega izida
ŠGZ je leta 2017 ustvarila 534.225,64€ prihodkov in 533.126,21€ odhodkov.
Čisti prihodki od prodaje
Čiste prihodke od prodaje predstavljajo prihodki od članskih prispevkov, ki v letu 2017 znašajo 328.372,29€
oziroma 61%vseh prihodkov in niso zavezani obračunu DDV, prihodki od opravljenih storitev za javne listine
oziroma javna pooblastila, kotizacije in najemnine, ki so v obravnavanem obdobju leta 2017 znašali
13.483,92€ oziroma 3%vseh prihodkov in prihodki od projektov v znesku 190.923,04€ oziroma 36%vseh
prihodkov.

Prihodki od članskih
prispevkov
Prihodki – javne listine,
kotizacije, najemnine
Prihodki od projektov
SKUPAJ

2016

2017

Indeks

1

2

3=2/ 1* 100

280.288,22

328.372,29

117,16

21.833,01
73.468,23
375.589,46

13.483,92
190.923,04
532.779,25

61,76
259,87
141,85

Prihodki se zaračunavajo v skladu s sklepi organov ŠGZ oz. dogovorjenim cenikom za opravljene storitve
članom in nečlanom in so v obravnavanem obdobju leta 2017 skupaj znašali 532.779,25€. V letu 2017 je bilo
za 41,85% več prihodkov kot v letu 2016.
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V letu 2017 je pravna oseba pri delovanju pridobitne dejavnosti dosegla 194.918,34€, kar predstavlja
36,49% celotnih prihodkov.
Odhodki iz naslova pridobitne dejavnosti so davčno upravičeni odhodki in dosegajo višino prihodkov ter zaradi
tega ni obračunan davek od dohodka iz dejavnosti, ker je davčna osnova enaka 0.
Nepridobitna dejavnost
Pridobitna dejavnost
Celotni prihodki

339.307,30
194.918,34
534.225,64

63,51%
36,49%
100%

FINANČNI PRIHODKI
Sestavljajo jih obresti, ki nam jih pripišejo na transakcijski račun ter obresti od depozita in so v letu 2017
znašale 1,521€.
DRUGI PRIHODKI
Druge prihodke v višini 1.444,87€ predstavljajo plačila že odpisanih terjatev v višini 1.198,73€, vračilo
zaposlenih za najem garaže v višini 244,92€ in stotinske izravnave v višini 1,22€.
POSLOVNI ODHODKI
Stroški porabljenega materiala znašajo 22.080,58€ in predstavljajo stroške energije, ogrevanja, goriva,
komunale, prehrane za seminarje, pisarniškega materiala, strokovne literature, odpis drobnega inventarja ter
porabljenega drugega materiala.
STROŠKI MATERIALA
Stroški energije
Drobni inventar
Pisarniški material
Drugi material
SKUPAJ

2016
1
10.572,94
295,36
6.386,01
1.270,94
18.525,25

%
57,07
1,59
34,47
6,87
100

2017
2
13.071,43
1.521,67
6.462,85
1.024,63
22.080,58

%
59,20
6,89
29,27
4,64
100

INDEKS
3=2/ 1* 100
123,63
515,19
101,20
80,62
119,19

Stroški storitev so v obravnavanem obdobju leta 2017 znašali 230.968,43€ in predstavljajo stroške
tekočega vzdrževanja, najemnin, izobraževanja, kilometrin, dnevnic in nočnin, letalskih kart, stroške
intelektualnih storitev, stroške reprezentance in reklame, stroške plačilnega prometa, taks, zavarovanj,
avtorskih honorarjev, poštnih storitev, storitev varovanja, upravljanja, čiščenja, storitve tiska in grafičnega
oblikovanja, storitve IT, marketinške storitve ter drugih storitev.
STROŠKI STORITEV
Stroški transportnih storitev
Najemnine
Tekoče vzdrževanje
Povračila
stroškov
zaposlencem v zvezi z delom
Stroški plačilnega prometa in
zavarovanj

2016
1
0

0

2017
2
375,80

0,16

INDEKS
3=2/ 1* 100
0

7.110,56
1.408,75
4.236,94

5,82
1,15
3,47

7.962,26
3.689,29
3.594,60

3,45
1,60
1,56

111,98
261,88
84,84

2.561,25

2,09

3.159,03

1,37

123,34

%

%
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Stroški intelektualnih storitev
17.715,44
Reklama in reprezentanca
9.128,34
Storitve fizičnih oseb ( AH in
1.982,49
PP)
Stroški drugih storitev
78.096,45
SKUPAJ
122.240,22

14,49
7,47
1,62

16.950,87
11.363,75
17.307,99

7,34
4,92
7,49

95,68
124,49
873,04

63,89
100

166.564,84
230.968,43

72,11
100

213,28
188,95

Strošek odpisov vrednosti v obravnavanem obdobju leta 2017 znaša 4.797,46€ in predstavlja amortizacijo
osnovnih sredstev v višini 1.903,86€ ter odpise terjatev po sklepu upravnega odbora, zaradi zaključenih
stečajev in slabitve terjatev v višini 2.893,60€.
Stroški dela v višini 274.481,51€ predstavljajo 52% celotnih odhodkov ŠGZ. Pomembna postavka so plače,
davki in prispevki zaposlenih v višini 246.681,46 € kar predstavlja 90% vseh stroškov dela. Med druge stroške
dela štejemo še stroške za prevoz na delo, strošek prehrane, regres za letni dopust, jubilejne nagrade ter
stroške premij za prostovoljno pokojninsko zavarovanje. Stroški dela so stroški plač zaposlenih v
obravnavanem obdobju leta 2017.
STROŠKI DELA
Plače zaposlenih
Prispevki na plače
Malice
Prevoz na delo,
Regres za letni dopust
Premija za prostovoljno
pokojninsko zavarovanje
Dajatev v zvezi z nagrado
vajencem
Jubilejne nagrade
SKUPAJ

2016

2017
77,18
12,58
3,84
1,93
2,89

2
212.037,86
34.643,60
9.951,12
4.753,70
9.949,63

77,25
12,62
3,63
1,73
3,62

INDEKS
3=2/ 1* 100
122,86
123,18
115,89
110,20
154,16

2.850,99

1,27

3.145,60

1,15

110,33

0

0,00

0

0

0

689,00
223.607,83

0,31
100,00

0
274.481,51

0
100

0
122,75

%

1
172.590,27
28.123,27
8.586,36
4.313,70
6.454,24

%

Drugi poslovni odhodki v višini 712,60€ predstavljajo stroške članarin v višini 100,00€, donacijo v višini
150,00€ ter strošek taks v višini 462,60€.
Finančni odhodki v višini 84,37€ predstavljajo odhodke za obresti od posojil prejetih od bank.
Drugi odhodki v višini 1,26€ predstavljajo stotinske izravnave.
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Odhodki v letu 2017
Drugi stroški
0%
Stroški dela
52%

Stroški materiala
4%

Stroški storitev
43%

Odpisi vrednosti
1%

Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki je pozitiven poslovni izid v obravnavanem obdobju leta 2017 in znaša 1.099,43€.
Presežek prihodkov se razporeja v skladu s sklepom skupščine in zakonodaje, na podlagi katere je pravna oseba
zasebnega prava ustanovljena.

Pripravila:
Mateja Solatnik, univ.dipl.oec.

Direktorica:
Mag. Aleksandra Podgornik
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