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Rumen zabojnik: PLASTIKA
Z recikliranjem 1 tone papirja
prihranimo 17 dreves!
V rumene zabojnike odlagamo:
plastenke pijač in živil, plastične
kozarce in lončke, plastične vrečke
in folije, embalažo za tekoča živila,
embalažno plastiko živil in čistil,
plastično posodo, gajbice za sadje
in zelenjavo, pločevinke živil in pijač.
V zabojnike za plastiko ne spadajo:
onesnažena plastika, plastika,
kombinirana z drugimi materiali,
plastična embalaža nevarnih snovi
ali njihovi ostanki (motorna in druge
vrste mineralnih olj, sredstva za
zaščito rastlin – pesticidi, barve,
laki, redčila ipd.), kosovni plastični
predmeti (otroške igrače, polomljeni
plastični stoli ipd.).
Iz odpadne plastike naredijo plastiko
nižje kakovosti za industrijsko uporabo. Tako prihranimo nafto. Pravilno recikliranje plastike je izjemnega
pomena, saj plastični predmeti,
odvrženi v naravi, predstavljajo
grožnjo naravnemu okolju.

Vaš brezplačni izvod.
Skrbimo za okolje!
Poskrbite, da bo papir
te revije recikliran!

Mag. Aleksandra Podgornik
Direktorica ŠGZ

aleksandra.podgornik@stajerskagz.si

G

ospodarstvo ni politika, čeprav se srečujemo v istem prostoru, si običajno
želimo in prizadevamo za iste cilje in nemalokrat trčimo drug ob drugega.
Pričakovanja, ki jih ima gospodarstvo, ki se združuje tudi v Štajerski gospodarski zbornici in ga torej zbornica tudi reprezentira, so, da si bo politika prizadevala in angažirala za ustvarjanje pogojev za gospodarjenje in za takšne
zakone, ki bodo dajali jasen in nedvoumen okvir. Izjemno pomembno področje so
pogoji za nove investicije, ki pomenijo razvoj, nova delovna mesta, nove spodbude
za šolanje na vseh stopnjah, delo za premnoga mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki v regiji prevladujejo, nove perspektive za izvozno usmerjena podjetja in
nenazadnje tudi ugled regije in Slovenije.
In Magna je takšna investicija, tudi če v tem trenutku pomeni »samo« 200 delovnih mest. Magna je bila signal, da lahko tudi v našem okolju nekaj uredimo hitro in
korektno do tistih, ki prihajajo k nam in so pripravljeni v našem okolju investirati.
Magna Steyr je prepoznala Štajersko kot regijo z dolgoletno industrijsko tradicijo,
ki ne izgine kar tako, ki je del vrednostnega sistema ljudi in njihovega načina življenja. Zato so se ljudje razveselili novih priložnosti. Kovinska industrija, in znotraj nje
avtomobilska, ni nič novega v našem okolju, čeprav nekateri to pozabljajo, mnogi, ki
sicer živijo na drugih koncih Slovenije, pa očitno tega sploh ne vedo. In ne vedo, kaj
pomeni biti brez službe, voziti se v oddaljene kraje za vsakodnevni zaslužek.
Postopki države, ki so omogočili odločitev o postavitvi Magne in pripeljali do
začetka gradnje, so obetali in tega smo bili na Štajerskem veseli, ne samo zaradi
neposrednih zaposlitev v obratu, ampak tudi zaradi nekega splošnega mobilizacijskega duha, ki je za regijo pomemben. Tako Magna kot še mnoga druga zelo izvozno usmerjena podjetja namreč prispevajo k boljši ekonomski situaciji regije in Slovenije. Za postopke je odgovorna država. V gospodarstvu velikokrat opozarjamo, da
so dolgotrajni, velikokrat birokratsko zapleteni in nelogični, vendar jih pač moramo
spoštovati. In pričakujemo, da jih spoštujejo tudi vsi drugi. Nikakor ne moremo pristati na to, da bo sedaj Magna, drugič neko drugo podjetje ali obrtnik, ne glede na
to, ali prihaja iz domačih logov ali iz tujine, žrtev nespoštovanja dogovorov, neurejenih postopkov, prelaganja odgovornosti in zavlačevanja. In nikakor si nočemo niti
zamišljati, da država ne bi izpeljala vseh postopkov v skladu z obstoječimi predpisi.
Zato imamo državo in vse njene institucije, od katerih pričakujemo, da bodo usklajevale interese, korektno vodile postopke in prevzemale odgovornost.
V Štajerski gospodarski zbornici pričakujemo, da bo Magna Steyr izpolnila vse, kar ji
je bilo ob začetku gradnje naloženo, in pričakujemo, da bo ob izpolnitvi naloženih
obveznosti tudi dobila vsa potrebna dovoljenja za začetek proizvodnje. V javnosti je
veliko namigovanj, polresnic, pomanjkljivih informacij, ki vnašajo nemir in nezadovoljstvo, znižujejo ugled državi in še posebej naši regiji. Prihod Magne v naš prostor
je stimulativen, prinaša nova delovna mesta, dviguje samozavest in pomeni perspektivo ljudem v regiji. In zato pozivam vse, da izpolnijo svoje obveze, spregovorijo v
skupnem jeziku in prerekanja ter nesoglasja rešujejo tam, kjer sta za to predvidena
čas in prostor, ne pa na plečih Štajerske in njenih prebivalcev.
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VSEBINA

Rosenbauer – otvoritev
novih proizvodnih prostorov
in trgovine

Vsebina

Uspešno podjetje Rosenbauer iz Gornje
Radgone letno beleži več kot 20 milijonov
evrov prometa, število zaposlenih pa so
dvignili že na 130.
Stran 9 .

Pričakovanja in napovedi
2019
Glede na številne kazalnike, ki prikazujejo
položaj slovenskega gospodarstva, lahko Slovenija mirno vstopa v leto 2019. In kako je
pripravljena Štajerska?
Stran 13 .

Ali Slovenija res ovira
notranji trg delovne sile
v EU?

Stališče Regijskega sveta izvajalcev čezmejnih storitev do pritožbe Evropske
zveze gradbenih in lesnih delavcev
proti Sloveniji.
Stran 17 .

IOS: Prave ideje
in prave projekte
je vedno mogoče
realizirati

Izzivi energetskega razvoja
regije
O izzivih in priložnostih energetskega
razvoja so se člani Regijskega sveta za energetsko področje pogovarjali na srečanju s
poslanci in poslankami iz regije.

Inštitut se ukvarja z raziskavami in
razvojem, z aplikativnimi raziskavami
na področju okoljevarstva in razvoja
senzorjev.

Stran 18 .

Stran 4 .
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Energetski izzivi Štajerske
Doc. dr. Filip Kokalj
Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru
Predsednik Regijskega sveta za energetiko
filip.kokalj@um.si

Pred dobrimi petimi leti so se
predstavniki energetskih podjetij regije odločili, da se s pomočjo
Štajerske gospodarske zbornice v
regiji stanovsko povežejo. Delovati je začel Regijski svet za energetsko področje, ki ima danes
med člani poleg podjetij tudi
energetske agencije in člane Univerze v Mariboru.
Ob ustanovitvi je bila aktualna
javna razprava ob sprejemanju
Energetskega zakona, ki je prinašal veliko novosti, predvsem pa je
določil sprejem nacionalnih strateških razvojnih dokumentov.
Želja po konstruktivnem in vseobsegajočem soustvarjanju ter izvajanju vsebine teh dokumentov je
predstavljala rdečo nit sodelovanja in je živa tudi danes.

mevanje o nuji pozicioniranja
končnega porabnika kot najvišje
prioritete. Potrebno mu je omogočiti, da bo lahko tudi proizvajalec energije, hkrati pa mu zagotoviti varno energetsko oskrbo za
dostopno ceno.
Energetika je prisotna na vseh
področjih in ravneh življenja.
Splošno jo delimo na področja električne energije, toplote
in prometa. Slednje področje
je s stališča končne rabe energije v Sloveniji največje in temelji skoraj izključno na uvoženih
fosilnih gorivih. Toploto v Sloveniji zagotavljamo tako iz fosilnih
virov, ki so po večini uvoženi, kot
tudi iz obnovljivih virov energije,
ki so po večini domači. Področje
električne energije je s stališča
virov uravnoteženo, saj proizvajamo približno eno tretjino iz
obnovljivih virov, tretjino iz fosilnih virov in tretjino iz jedrske
energije.

Trenutno se sprejemajo spremembe Energetskega zakona, v
nastajanju pa je Nacionalni energetsko-podnebni načrt, kateremu
naj bi letos sledil še sprejem Energetskega koncepta Slovenije. Vsi
ti dokumenti bodo ključno vplivali na aktualne energetske razmere kot tudi na energetiko v
prihodnjih desetletjih, zato je
izrednega pomena, da omenjeni
dokumenti prepoznajo in dajo
možnost za izrabo vseh potencialov energetike tudi na Štajerskem.

Izraba obnovljivih virov energije
za proizvodnjo električne energije ima na Štajerskem daleč največji slovenski delež in tudi najdaljšo tradicijo. Pred več kot sto
leti je na Dravi pričela z obratovanjem hidroelektrarna, s katero je
prišla v naše kraje takrat izredno
tehnološko dovršena proizvodnja
električne energije iz vodne energije. Ta objekt je pomenil jasli
elektroenergetike s stališča načrtovanja proizvodnih enot kot tudi
distribucije električne energije in
obratovanja takšnih sistemov.

Naša država je članica Evropske
unije že skoraj 15 let, zato smo
zavezani soustvarjanju in udejanjanju razvojnih dokumentov, ki jih sprejemamo v Bruslju.
Na energetskem področju je že
danes potrebno zagotavljati energetsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov, ta trend pa se bo v
prihodnjih letih še močno krepil.
Istočasno pa se vzpostavlja razu-

Celokupni razvoj celotne energetike na Štajerskem je pomenil tudi kaljenje najkvalitetnejših
kadrov, brez katerih ni mogoče
načrtovati in upravljati energetskih sistemov. Kadri energetskih
podjetij so pomembno prispevali
k ustvarjanju zametkov Univerze
v Mariboru, ki je sčasoma postala
partner lokalnega družbenega
okolja in podjetij, ki tukaj ustvar-

jajo. Prisotna je iskrena ambicija, da
se ta vez ne samo ohranja, temveč
tudi krepi z namenom vzgoje vrhunskih kadrov. Ti bodo lahko ključno
prispevali k ponovnemu preboju
energetskih podjetij in energetike
kot celote v regiji z ustvarjanjem
novih delovnih mest in povečevanjem dodane vrednosti.
Z izkušnjami, ki jih imamo štajerski energetiki, želimo soustvarjati slovensko energetsko prihodnost. Pri tem želimo poudariti
pomen izkoriščanja pomembnih
naravnih danosti, ki jih ima Štajerska in še zdaleč niso izkoriščene v celoti. Poleg delno izkoriščene hidroenergije smo bogati
z lesno biomaso, geotermalno
energijo, na nekaterih območjih
z vetrno energijo, pa tudi sonce
rado sije na Štajerskem!
V bodoče želimo z delom v Regijskem svetu za energetiko predstavljati energetske projekte,
ki bodo sonaravno izrabljali te
potenciale in dajali priložnosti
lokalnemu okolju, podjetjem in
energetskim strokovnjakom, saj
smatramo, da te naravne danosti predstavljajo energetiko kot
enega izmed temeljev razvoja
regije. Ta razvoj pa se mora
odražati na kvaliteti družbenega
razvoja in na življenju posameznika.
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Inštitut za okoljevarstvo
in senzoje, d.o.o.

IOS: Prave ideje in prave projekte je
vedno mogoče realizirati
Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu

Inštitut za okoljevarstvo in
seznorje je inovativno podjetje,
usmerjeno v raziskave in razvojne
projekte. Tržijo nove inženirske
koncepte na področju recikliranja
voda Water4Future/
Wate(R)euse in odpadkov,
senzorje na področju kvalitete
hrane, okolja (FreshSens),
varnosti, osebne zaščite
(OptiSens). Raziskujejo in
razvijajo širok spekter različnih
materialov. So inovativni,
specifični, vedno iščejo nove
rešitve (out of the box), svetujejo
tudi za področja krožnega
gospodarstva. Predlagane rešitve
lahko tudi realizirajo.

IOS je član SRIP – Krožno gospodarstvo
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času jim ponudimo tudi zaposlitev za nedoločen čas, sploh tistim,
s katerimi vidimo, da bi lahko
sodelovali na dolgi rok.

Inštitut za okoljevarstvo in senzorje. Kaj nam pove to ime?

Imate torej tudi ustrezno opremljene prostore, laboratorije?

Inštitut se ukvarja z raziskavami in
razvojem, z aplikativnimi raziskavami na področju okoljevarstva
in razvoja senzorjev. Na področju
okoljevarstva se ukvarjamo predvsem z vodami, pokrivamo celoten spekter različnih voda, od
pitnih vod, kopalnih vod do priprave tehnoloških voda in čiščenja komunalnih ter tehnoloških
odpadnih voda. Torej ni nobenih
omejitev. Svetujemo podjetjem in
komunalam. V zadnjih letih zelo
veliko sodelujemo z Mariborskim
vodovodom, kjer pomagamo pri
razvoju novih tehnologij, ki omogočajo večjo kakovost pitne vode
in boljše ohranjanje vodovodnega sistema, ki seveda vpliva na
kakovost vode.

Za namen raziskav in razvoja
novih tehnologij čiščenja voda
imamo laboratorije, kjer imamo
pilotne naprave za čiščenje
voda in demonstracijske pilotne
naprave, s katerimi lahko končni
uporabnik preveri neko tehnologijo prej, preden se odloči za
nabavo linije. Od leta 2018 smo
tudi v povezavi z nemškim podjetjem Osmo, za katerega tržimo
membranske tehnologije. Gre
za dobro prepoznano podjetje
z izjemno kvaliteto membranskih tehnologij, kar nam omogoča trženje tako v Sloveniji kot
na ostalem Balkanu. Sami pa smo
razvili membranski biološki reaktor, ki ga prav tako tržimo, njegova prednost pred biološkimi
in sekvenčnimi reaktorji pa je, da
omogoča recikliranje voda.

Vas je veliko? Ali lahko najdete
sodelavke in sodelavce?
Zaposlenih nas je okoli 20, večina
od njih je doktorjev znanosti,
povprečna starost je okoli 30 let.
Zaposlujemo torej zelo mlad in
izjemno dobro izobražen, pa
tudi motiviran kader. Jaz sem kot
redna profesorica delno zaposlena na IOS in delno na Univerzi v Mariboru, na Fakulteti
za strojništvo, imam torej stalen
stik z mladimi ljudmi. Omogočamo jim opravljanje prakse in
pripravo diplom, magistrskih in
doktorskih nalog v naših laboratorijih. Če so zainteresirani in če
zaznamo obojestranski interes,
jim omogočimo krajše ali daljše
zaposlitve. Po nekem določenem

Zelo ste usmerjeni v recikliranje?
Tako je, zelo intenzivno se usmerjamo v vse možnosti recikliranja. Komunalne odpadne vode
je na primer mogoče reciklirati
do kakovosti, ki omogoča njihovo
ponovno uporabo kot sanitarno
vodo. Mislim, da smo edini v slovenskem prostoru, ki ta reaktor
ponujamo kot lasten proizvod.
Seveda podobne produkte ponujajo tudi drugi, vendar gre za tuje
proizvajalce. Pri nas pa gre za
proizvod, ki je produkt domačega
znanja, na kar smo zelo ponosni.
V tem trenutku smo v postopku
certifikacije, certifikat bo seveda
omogočil bistveno lažje trženje.
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Inštitut se ukvarja tudi z nanomateriali.
Nanomateriali sicer niso v naslovu
našega inštituta, gre pa za naše tretje področje. Uporabljamo jih tako
pri razvoju senzorike kot za čiščenje voda. Uporabimo jih za recikliranje določenih onesnaževal,
ki se v vodi nahajajo in bi lahko
bila primerne sekundarne surovine. Recimo težke kovine. Zakaj
bi pustili v odpadni vodi recimo
svinec, krom, kadmij, nikelj? To
so kovine, ki se jih vsekakor splača
reciklirati, lahko jih ponudimo na
trgu in vrnemo v proizvodnjo in
nadaljno uporabo. Zelo so zanimivi magnetni nanomateriali, ki
lahko zelo selektivno reciklirajo
določeno kovino. Trenutno smo
v postopkih »scale up« proizvodnje nanomaterialov, kar pomeni,
da bomo lahko kmalu proizvajali
večje količine nanomaterialov za
primerno tržno ceno. Nanomateriali so lahko cenovno zahtevni in
trudimo se najti ustrezen kompromis med ceno in zanimanjem.
Interes podjetij obstaja?
Da, zato smo se tudi lotili tega
izziva. Recimo trenutno smo v kontaktu z izraelskim podjetjem, ki
je zainteresirano za takšno selektivno recikliranje kovin. Sodelujemo tudi z domačimi podjetji, ki
jih podobni produkti zelo zanimajo in bi jih potrebovali. Gre
seveda za podjetja, ki imajo v svojih odpadnih vodah tovrstne snovi.
Ne gre torej več samo za čiščenje
voda, ampak tudi za ekonomsko
uporabo odpadnih snovi?
Tako je. In s tem se ukvarjamo že
več kot 10 let, torej že dalj časa,
kot se govori o krožnem gospodarstvu. Vsako obdobje pač prinaša neke novosti, včasih smo izpostavljali trajnostni razvoj, danes
pa se zavedamo, da določenih
surovin Evropa nima in da nas

lahko to izjemno ovira pri razvoju
industrije, gospodarstva. Zato se
moramo potruditi in iz določenih
odpadkov dobiti vse vredne surovine, da jih bomo lahko v naslednji
fazi uporabili. Kot primer naj navedem elektro odpadke, ki postajajo
vedno bolj pomembni. Zmagovalci bomo tisti, ki bomo zmogli iz
elektro odpadkov pridobiti redke
zemlje, katerih nahajališča so predvsem na Kitajskem. Če Kitajska
zapre vrata za njihov izvoz, to ne bo
političen, ampak predvsem gospodarski problem. Elektro industrije
in IT tehnologije enostavno ne
bodo imele več surovin za proizvodnjo čipov in praktično za vso elektroniko. Zato smo tudi mi pridobili
evropski projekt, kjer recikliramo

iz elektro odpadkov redke zemlje,
niobij, disprozij in podobno.
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V svetu se reciklira le nekaj odstotkov tekstilnega
odpadka, zato pa se cca 60 miljonov ton tekstila
letno sežiga ali pa odlaga na deponije. Nova
zakonodaja bo v naslednjih letih odlaganje na
deponije prepovedala. Prav zaradi tega recikliranje
odpadnega tekstila postaja tako pomembno
vprašanje, podobno kot recikliranje odpadne
plastike, embalaže.
Odpadkov je dovolj. Ampak ali je
dovolj kakovostno zbranih odpadkov?

ali 100-% poliester ali mešanico
50 % bombaž in 50 % poliester in
tako naprej.

Pravo vprašanje in tema, na kateri
je treba delati. Če hočemo zelo
kvalitetno sekundarno surovino,
potrebujemo izjemno dobro selekcijo na začetku. Ne, nismo še tam.
Zdaj delamo v neki simbiozi: ko
vidimo, kaj potrebujemo za predelavo, poskušamo vplivati na vse, ki
odpadke zbirajo, da jih čim bolje
selekcionirajo. Učimo se en od
drugega. V naslednjih letih bo tu
zares ogromno dela, ki ga bodo
morala opraviti podjetja, ki zbirajo
odpadke, se bomo pa morali skupaj dogovarjati in natančno določiti, kaj potrebujemo.

Zahtevno! Pomeni hkrati ozaveščanje in tehnično opremljenost.

Snaga ima že eno takšno sortirno
linijo, na kateri se lahko odpadki
sortirajo. Zdaj, ko se pogovarjamo
za prihodnje projekte, bo sortiranje potrebno še nadgraditi. Ni
pomembna samo oblika materiala, na primer ločevanje plastike od kovine, pomembna bo
tudi kemična struktura določenega odpadka. Poglejmo na primeru tekstila: vse je tekstil, ampak
tekstil se deli na volno, bombaž,
svilo, sintetiko in tako naprej. Če
želimo res biti »krožno gospodarski« in ne samo politično korektni in moderni, bomo morali
natančno definirati odpadek: ali
imamo 100-% bombaž ali mešanico 80 % volna in 20 % bombaž
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Zelo pomembno je ozaveščanje in
mogoče smo mi tehniki prevečkrat usmerjeni samo v tehnične
rešitve določenega problema.
Ozaveščanje je namreč izjemno
pomembno. Sploh ko govorimo o
krožnem gospodarstvu, o zbiranju
odpadkov, ker zbiranje odpadkov
na pravilen način že na začetku
olajša, da ne rečem – omogoča
krožno gospodarstvo.
To je povezano z zavedanjem najširše javnosti. Tu govorim o vzgoji,
o tem bi se morali učiti otroci že
v vrtcu in osnovni šoli. Tega se pri
evropskem projektu RESYNTEX,
kjer imamo 20 partnerjev iz 15
različnih evropskih držav, močno
zavedamo, seveda pa to ni enostavno in še manj poceni. Dokaz je
tudi to, da je tehnološki del pokrit
samo v štirih delovnih paketih,
delovnih paketov pa je deset. Večje
število delovnih paketov je namenjenih temu, kako ozaveščati ljudi,
recimo organiziranje delavnic, kjer
se poudarja recikliranje, krožno
gospodarstvo, izdelava mobilne
aplikacije, s katero bo mogoče
mladim razložiti, zakaj bi recimo
sploh zbirali tekstil. Tekstil do zdaj
ni imel večje vrednosti, gre pa za

ogromne količine. In iz njega
lahko dobimo vhodne surovine.
Katera generacija je pri ločenem
zbiranju odpadkov bolj ozaveščena? Mlajša ali starejša?
Mlajši se ne poglabljajo v te probleme, je pa res, da s tem že
rastejo, pri njih gre za nek avtomatizem, naučenost. Starejši pa bolj
razmišljamo o dobrobiti zemlje in
kaj lahko sami storimo, kaj lahko
prispevamo.
V resnici bi to moralo biti rešeno
sistemsko.
Tako je, razmislek o tem bi moral
biti sestavni del postopkov v vseh
sredinah, v šolah, doma, tudi v
podjetjih. Prav je, da politika to
podpira, to je prvi korak. S političnimi odločitvami se začrta smer,
tudi uzakoni, kar je zelo pomebno.
Bodimo pošteni – če ne bi imeli
ekološke zakonodaje, ki nas na
nek način sili, da razmišljamo ekološko, se večina ne bi obnašala
ekološko, ekologije ne bi bilo. Ekologija je namreč strošek. Zato to
mora biti spodbujano s strani sistema, ekološke rešitve mora podpirati politika. V Sloveniji politika
res podpira tovrstne projekte, to
je zelo pomembno, prav tako jih
podpira Evropa. Žal jih ne podpira
cel svet, čeprav gre za izrazito globalna vprašanja, zato je prav, da
se predstavniki držav na najvišjih
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nivojih pogovarjajo o teh problemih. Seveda je potem treba uresničevanje prenesti v nižje in najširše strukture, tudi v gospodarstvo, javne institucije, do vsakega
med nami.
Ampak pojdiva v našo regijo. Ali
v naši regiji razmišljanje o krožnem gospodarstvu v povezavi z
vašimi projekti kaže naklonjenost,
zanimanje, osveščenost na strani
gospodarstva?
Moj občutek je, da podpora krožnemu
gospodarstvu
obstaja.
Mogoče temu botruje prav SRIP
– Krožno gospodarstvo, ki je zelo
aktiven in ga upravlja ŠGZ. Že to,
da se o tem toliko pogovarjamo,
je velik preskok, ki ga v prejšnjem
obdobju ni bilo. In je spodbuda
za naprej. Materiali so že od nekdaj znani, krožno gospodarstvo pa
je nekaj novega in sedaj je treba
razmišljati hkrati na več nivojih.
Res je, zato je potreben čas, ne da
se vsega narediti zelo na hitro, pa
vendar – v kratkem času smo vsi,
ki se s tem področjem ukvarjamo,
ogromno naredili. Poskušamo
organizirati različne delavnice,
srečanja, izobraževanja in povezovanje v projekte. Tudi ko pripravljamo določen projekt in ga predstavljamo različnim partnerjem, to
pripomore k drugačnemu razmišljanju, v razmišljanje dodajamo
novo vrednost. Tudi če niso vsi v

prvi fazi najbolj navdušeni, spoznavajo novosti in počasi ideje najdejo
prostor, se zasidrajo, vzpodbudijo
kasnejše razmišljanje. Ja, gre za
proces.

čju senzorike. Doktorirala sem na
področju razvoja optičnih kemičnih senzorjev.

Kdo je Aleksandra Lobnik? Ste
profesorica,
zavezana
očitno
področjem ekologije, krožnemu
gospodarstvu,
soustanoviteljica
inštituta IOS …

IOS je nastal zato, ker sem želela
razvoj senzorjev, ki sem jih razvijala na univerzi na bazični osnovi,
razviti do produktov. Na univerzi
so velike priložnosti, vendar tudi
določene omejitve, pač ne gre
za podjetje. Leta 2006, ko sem
bila že redna profesorica in sem
dosegla maksimum, sem si zares
želela videti rezultate svojih raziskav na trgu. IOS je bil ustanovljen leta 2006, obstajamo torej že
kar nekaj časa, tudi kakšno resno
krizo smo že preživeli. Rada poučujem, rada delam z mladimi in
rada imam temeljna znanja, ki so
zelo pomembna. In univerza je
namenjena temeljnim znanjem,
Univerza v Mariboru ima bogato
temeljno znanje, je pa že zgodovinsko vedno bila naklonjena aplikativnim znanostim, saj je tudi
nastala iz potreb takratnega gospodarstva.

V mladosti sem bila športnica, kar
me je naučilo trdega dela, pa tudi
porazov in zmag. Kot profesorica
sem se seveda naučila, da samo s
trdim delom prideš do rezultatov.
Seveda je tudi v gospodarstvu tako,
pa vendar se tu pogosteje zgodi, da
trdo delaš, pa kljub temu izgubiš.
No, šport me je vsekakor zelo oblikoval, igrala sem odbojko, dvakrat
sem bila državna prvakinja Jugoslavije, bila sem v državni reprezentanci Jugoslavije. Šport sem vedno
imela rada in ga imam rada tudi
sedaj. No, kljub temu sem se zelo
zavestno odločila, da bom končala
športno kariero in se posvetila študiju. Na Univerzi v Mariboru sem
končala študij tekstilne kemije,
magistrirala sem v Ljubljani iz
analizne kemije na Fakulteti za
kemijo in kemijsko tehnologijo in
nadaljevala doktorat na Univerzi
Karl Franzens v Gradcu, kjer sem
imela veliko srečo, ker sem prišla
v zelo dober kolektiv svetovno priznanega strokovnjaka na podro-

In potem ustanovili podjetje?

Je na univerzi še dovolj želje po
sodelovanju z gospodarstvom?
Poudarek na aplikativnosti je velik,
seveda – raziskovalci morajo imeti
temeljna znanja, brez njih ne gre.
Samo z dobrim bazičnim znanjem
se lahko izvajajo odlični aplika-

V zadnjih letih opažamo, da razvojni denar, ki je namenjen razvoju vzhodne kohezijske regije Slovenije
v veliki večini vseeno ostaja v zahodni kohezijski regiji, saj so razpisi tako velikodušni, da podjetja do
odobritve sredstev projekta sploh ne potrebujejo izkazovati poslovne enote ali podjetja v vzhodni kohezijski
regiji. Šele, ko pridobijo sredstva za razvojne in raziskovalne dejavnosti, so dolžni ustanoviti poslovno
enoto v vzhodni kohezijski regiji. Ocenjujem, da takšna delitev sredstev za vzhodno kohezijo ni razvojna,
saj takšna podjetja v večini ne zaposlujejo več kot eno do dve osebi na tem področju in v resnici bolj malo
naredijo za razvoj vzhodne kohezije, krepijo pa še naprej svoje poslovne enote v zahodni kohezijski regiji.
Potrebno bo močnejše povezovanje vzhodne kohezijske regije, tako preko županov, univerze, podjetij kot
ŠGZ, na temelju združenja vzhodne kohezijske regije, da se veliko bolj organizirano in aktivno vključujemo
v delitev sredstev še v tej kot tudi v novi perspektivi. Z na novo izvoljenimi župani, novim rektorjem, aktivno
ŠGZ prihajata nova energija in volja, da se tudi na tem področju stvari premaknejo v pravilne smeri.
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tivnimi projekti. Je pa problem
v časovnicah. Gospodarstvo želi
imeti rešitev jutri, raziskovalci pa
potrebujejo več časa.
Aplikativni projekti, ki združujejo
gospodarstvo in univerze, so izjemno pomembni. V zadnjem času
ugotavljamo, da so razpisi neprijazni do univerze, ker zahtevajo nižja
sofinanciranja. Univerza bi sodelovala v projektu, ampak bi morala
sama zagotavljati 50 % sredstev.
Včasih je bilo to bolje urejeno, univerze so bile podizvajalci v projektih, ki so bili s strani gospodarstva
plačani 100-odstotno. Univerze kot
javne ustanove pa težko zagotavljajo sofinanciranje.
Iz objavljenih razpisov žal ni zaslediti
konkretne podpore sodelovanju univerz z gospodarstvom. Upam, da bodo
SRIP-i zapolnili ta manko, saj predstavljajo povezovanje med gospodarstvom in univerzami. Smo se začeli več
pogovarjati, čeprav brez konkretnih
aktivnosti seveda ne bo šlo.

IOS: projekt H2020 – RESYNTEX
Nov koncept krožnega gospodarstva: tekstilni odpadki kot
surovina za kemično in tekstilno industrijo
RESYNTEX je raziskovalni projekt, katerega cilj je ustvariti nov
koncept krožnega gospodarstva, ki vključuje dva industrijska
sektorja, tekstilni ter kemični. Predlagan koncept industrijske
simbioze bo omogočil pridobivanje dragocenih sekundarnih
surovin iz tekstilnega odpadnega materiala. Projekt obsega
strateško zasnovo celotne verige zbiranja ter sortiranja odpadnih
tekstilnih materialov z namenom predelave v nove tržne surovine
za kemično in tekstilno industrijo.

Kako ocenjujete naš izobraževalni
sistem?
Slovensko šolstvo, torej vse njegove
institucije so res dobre in dajejo bogato
bazično znanje, tega bi se morali vsi
zavedati. Ministrstvo za gospodarstvo
bi se moralo zavedati bogatega nabora
znanj, ki ga imamo v javnih institucijah in ki bi ga bilo potrebno oplemenititi v končne produkte z visokimi
dodanimi vrednostmi. Včasih imam
občutek, da se to zanemarja. Ministrstvo za znanost bi pa moralo razumeti,
da samo bazične raziskave danes tudi
niso zanimive, zgledovati bi se morali
pri Američanih, Nemcih, Avstrijcih,
ki močno podpirajo svoje gospodarstvo, tudi z izvajanjem bazičnih raziskav na univerzah. Razvoja v gospodarstvu ne bo, če ne bomo sledili svetovnim trendom. Če hoče neko podjetje
nov, inovativen proizvod, ni treba, da
ga naredi samo. Zakaj le? Saj se raziskave plačujejo iz javnega denarja in
se mora pridobljene rezultate preliti v
gospodarstvo.
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IOS: projekt ERA-MIN2 – MetRecycle: recikliranje težkih kovin z
uporabo funkcionaliziranih magnetnih nanodelcev
Projekt MetRecycle z uporabo novih naprednih pristopov
nanotehnologije prispeva k doseganju selektivnega in
učinkovitega procesa recikliranja elementov redkih zemelj
(REE). MetRecycle je osredotočen na razvoj funkcionaliziranih
magnetnih nanodelcev kot nov pristop k recikliranju REE iz
vodnih raztopin (odpadne vode), ki nastanejo po tehnologijah
predobdelave. Funkcionalizirane magnetne nanodelce se po
končanem postopku recikliranja lahko enostavno odstrani iz
vodnega medija s pomočjo zunanjega magnetnega polja ter se
jih ponovno uporabi. Funkcionalizirani magnetni nanodelci so
primerni za odstranjevanje različnih kovin iz vodnih raztopin.

DOSEŽKI ČLANOV

Otvoritev novih proizvodnih
prostorov in trgovine
Podjetje Rosenbauer se ukvarja s proizvodnjo gasilskih vozil, podaljšanih kabin, nadgradenj in
rezervoarjev za vodo in čeprav o njem ni prav veliko slišati, gre za zelo uspešno slovensko podjetje,
ki je del internacionalnega koncerna Rosenbauer AG, največjega proizvajalca gasilskih vozil in
opreme na svetu.

V Rosenbauer Slovenija so
odgovorni za prodajo gasilskih
vozil in opreme na bivših jugoslovanskih trgih. 60 odstotkov
proizvodov pa prodajo znotraj
koncerna, večinoma v Avstrijo,
Nemčijo, Švico, Italijo, Španijo
in Saudsko Arabijo.
»Na 1.000 m² novo pridobljenih prostorov, ki smo jih pravkar odprli, celotna investicija
pa je vredna 1,5 milijona evrov,
želimo zaposlenim nuditi pri-

jetno in varno delovno okolje, kupcem pa izdelovati tehnološko napredne proizvode.
Zgradili smo tudi trgovino, na
130 m² razstavljamo in prodajamo gasilsko opremo – zaščitne obleke, čelade, škornje, pa
tudi tehnične pripomočke,« je
povedal Marjan Cvikl, direktor
Rosenbauer Slovenija.
Podjetje so ustanovili leta 1997,
v zadnjih letih pa beležijo precejšnjo rast. Promet se je z 8

milijonov evrov povečal na več
kot 20 milijonov evrov, posledično se je povečalo tudi število zaposlenih, trenutno jih je
130. Veliko investirajo v avtomatizacijo, vitko proizvodnjo in v
letu 2018 so se odločili za investicijo v izgradnjo nove proizvodne hale. Poleg obvladovanja standardov za kakovost še
naprej krepijo trajnostni razvoj
in odgovornost do širše družbe,
obzirnega ravnanja z naravnimi
viri in do zaposlenih.
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Vročanje s pomočjo detektiva
Tina Kramberger, detektivka, INTELLEGOS, agencija za pravno svetovanje in detektivske storitve, d. o. o.
tina@detektivska-agencija.si
Mag. Vesna Lukić, univ. dipl. prav., INTELLEGOS, agencija za pravno svetovanje in detektivske storitve,d. o. o.
vesna@detektivska-agencija.si

Vročitev dokumentacije delavcem
nekaterim delodajalcem pogosto predstavlja preglavice. Najpogostejša težava so osebne vročitve
odpovedi, tako rednih kot izrednih. Delavci se velikokrat izogibajo vročitvi, zato je najbolje, da za
vročitev pooblastite detektiva.
Vročitev je le ena od predpostavk zakonite odpovedi
pogodbe o zaposlitvi.
Delavec se namreč z opravljeno vročitvijo seznani z
vsebino pisanja in, kar je
tudi pomembno, od tega
trenutka (dan po uspešno opravljeni vročitvi)
začne teči odpovedni rok
(pri rednih odpovedih
pogodb o zaposlitvi) oziroma rok za sodno varstvo.
Hitrejša odpoved pomeni
nižji strošek za delodajalca, zato je vročitev ključnega pomena.
Ob uspešni vročitvi se
namreč stroški delodajalca lahko zmanjšajo za polovico
stroškov mesečne plače delavca. V
kolikor detektiv ne uspe opraviti
osebne vročitve, pusti naslovniku
obvestilo in prične teči 15-dnevni
rok za prevzem, nato pa se pisanje
pusti v nabiralniku. Ob tem velja
fikcija vročitve, ki pomeni, da se
šteje, da je bila vročitev opravljena
po poteku prej omenjenega roka.
Seznam detektivov, ki imajo detektivske licence, je objavljen na spletni strani Detektivske zbornice
Republike Slovenije. Vročanje po
osebi, ki za to nima pooblastil, ni
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zakonito in posledično je lahko
postopek odpovedi nezakonit.
V naši detektivski agenciji se angažiramo, da so skoraj vse vročitve
osebne (torej v roke naslovniku),
zelo majhen je delež nadomestnih
vročitev, neuspešnih ali fiktivnih
vročitev pa praktično ni. Imamo
zakonska pooblastila, ki jih drugi

čilnice. Detektiv slednje zapiše v
poročilu in opiše postopek vročanja. Primeri iz prakse nakazujejo
na to, da naslovniki včasih ne želijo
podpisati vročilnice, ker mislijo, da
se s podpisom strinjajo z vsebino
pisanja, kar pa ne drži. Vročilnica
je zgolj potrdilo, da je naslovnik
prejel pisanje, ne pa da se strinja z
vsebino ali jo podpisuje.
Naj še dodamo, da je
dokazno breme pri rednih
odpovedih pogodb o zaposlitvi s strani delodajalca
zmeraj na strani delodajalca, pri izrednih odpovedih pa na strani stranke,
ki odpoveduje pogodbo
o zaposlitvi. Vročilnica in
poročilo detektiva sta za
delodajalca trden dokaz,
o katerem v morebitnem
postopku pred sodiščem
ne bo dvoma.

nimajo (npr. zbiranje informacij
na terenu, vpogled v evidence),
zato smo pri vročanju bolj fleksibilni in bolj uspešni kljub poskusom izogibanja vročitvi s strani
naslovnikov (izdajanje za drugo
osebo, ne odpiranje vrat) in morebitnim drugim oviram (varstvo
osebnih podatkov, pomanjkljive
ali napačne informacije o naslovnikih), s katerimi se vsakodnevno
srečujemo.
Vročitev šteje za uspešno tudi v primeru, ko naslovnik ne želi prejeti
pisanja ali ne želi podpisati vro-

Iz prakse obstaja kar nekaj
zanimivih zgodb, od tega,
da se detektiv z izmikajočim naslovnikom po
naključju sreča pred dvigalom, do
tega, da se dobita na kavi in naslovnik detektivu zaupa celo življenjsko zgodbo. Ne moremo reči, da
vročanje nikoli ni nevarno, saj se
poleg psov, ki se pojavijo od nikjer,
lahko pojavijo tudi nepredvidljivi
naslovniki.
Za čim nižje stroške in zakonitost
postopka delodajalcem predlagamo, da se tako za vsebino pisanja
kot za vročitev posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki, bodisi z detektivi bodisi z drugimi pravnimi svetovalci.

KADRI

Novo vodstvo v Palomi
info@paloma.si

Jaroslav Fic, predsednik uprave Palome

Nadzorni svet družbe Paloma, d. d.,
je imenoval novega predsednika
uprave, od 1. februarja 2019 jo bo
vodil Jaroslav Fic. Jaroslav Fic je v
družbi od novembra 2018 kot direktor oskrbovalne verige, po izobrazbi
je kemik in je svoje izkušnje pridobival z delom v metalurški in celulozno-papirni industriji. Ob nastopu
mandata je novi predsednik uprave
Palome kot ključno nalogo izpostavil investicijo »Impulz« v novi
papirni stroj, ki bo podjetju omogočil trajnostno proizvodnjo in pozitivne učinke v okolju. Poudaril je
tudi, da bo nova investicija pozicionirala Palomo kot kompetenčni
center Skupine SHP za visokokako-

vostne izdelke higienskega papirja
in kot vodilnega proizvajalca v regiji
JV Evrope. Izrazil je željo, da podjetje tudi v prihodnje zagotavlja
varna delovna mesta in da v Sladki
Vrh pritegne novo delovno silo, kar
lahko doseže le z zaupanjem potrošnikov in s konkurenčno ter učinkovito proizvodnjo.
Poleg njega sta v upravnem odboru
družbe še dva člana uprave, Subhi
Brož, ki je v družbi odgovoren za
finančno poslovanje, in Stevan
Lomić, odgovoren za izvedbo investicije »Impulz«, sicer tehnološki in projektni direktor Skupine
SHP.

Skupina SHP, lastnica Palome, d. d., je vodilni proizvajalec higienskih papirnih izdelkov v centralni in jugovzhodni
Evropi. Njeni prihodki znašajo več kot 200 milijonov evrov, kar vključuje prodajo izdelkov pod blagovnimi
znamkami Harmony in 2 Paloma. Skupina SHP zaposluje več kot 1800 ljudi. Nadzira jo skupni lastnik ECOINVESTMENT, zasebni holding s sedežem v Pragi na Češkem, katere lastnik je Milan Fiľo. Družba Paloma je
ključni del Skupine SHP, ki vključuje še proizvodnjo v Banja Luki (BiH), Pazinu (HR), Slavošovcih in Harmanecu
(SK). Proizvode dobavljajo v približno 20 evropskih držav.

Brezplačni izobraževalni program za odrasle
Anita Brglez, Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza
anita.brglez@azm-lus.si

Andragoški zavod Maribor – Ljudska
univerza v sklopu projekta »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022« skupaj s konzorcijskimi partnerji izvaja brezplačne programe izobraževanja in usposabljanja
za odrasle. Zaposleni, stari 45 let ali
več, z zaključeno največ srednješolsko izobrazbo, se lahko vključijo v
naslednje izobraževalne programe:
• računalništvo – Windows, Word,
Excel,
• nemščina,
• angleščina,
• slovenščina za tujce,
• trening socialnih veščin,
• priprave na strokovni izpit ZUP.

Izobraževalni programi so 30-urni
(programi priprav) oz. 40- in 50-urni
(programi usposabljanj). Programi
se bodo izvajali na območju celotne
zgornjepodravske regije, lahko tudi v
prostorih delodajalca.
Dinamika izvedbe izobraževanj je
odvisna od posameznega programa,
lahko se prilagodi potrebam delodajalca. V letu 2019 bomo izobraževanja
izvajali od marca do junija in od septembra do oktobra oz. novembra. Prijave za pričetke v mesecu marcu že zbiramo, z izobraževanji pa bomo začeli,
ko se oblikuje skupina od 12 do 15
udeležencev in udeleženk. Programi

se običajno izvajajo 2-krat tedensko
v dopoldanskem ali popoldanskem
času oz. po dogovoru z delodajalcem.
Nosilec projekta je Andragoški zavod
Maribor – Ljudska univerza, partnerji v projektu pa so: Fundacija za
izboljšanje zaposlitvenih možnosti
PRIZMA – ustanova, Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina
Slomška ter Kadring – kadrovsko in
poslovno svetovanje, d. o. o.
Posamezniki ali podjetja dobite vse
informacije telefonsko na 02 234 11
11 in 051 356 560 ali preko elektronske pošte: info@azm-lu.si.

GOSPODARSKI IZZIVI
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada
(Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
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Brezplačna usposabljanja za
tehnične poklice
Mia Miše, ŠGZ, pomočnica vodje skrbniškega sistema
mia.mise@stajerskagz.si

Tehniški šolski center Maribor sodeluje v projektu MUNERA 3 in ponuja
programe usposabljanja, ki temeljijo
na izdelavi tehnične dokumentacije s
programskim orodjem za 3D-modeliranje, CNC obdelavi kovin (ročno in
strojno programiranje) ter razumevanju tehnične dokumentacije in uporabi merilnega orodja v strojništvu.
Usposabljanje je za zaposlene osebe
brezplačno (financira ga EU iz
Evropskega socialnega sklada in
Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport).

Kandidat oz. kandidatka se lahko prijavi in obiskuje en ali dva programa
usposabljanja. Zato predlagajo, da
tisti, ki se želijo udeležiti programa
CAD CAM (strojno programiranje)
in nimajo dovolj podlage na področju CAD, se naprej udeležijo programa 3D-izris in kasneje programa
CAD CAM.
Usposabljanja se bodo izvajala v
popoldanskem času od 16. do 19.
ure, v obsegu 4 šolske ure, dvakrat
tedensko v prostorih TŠC Maribor

na Zolajevi ulici 12; lahko pa se
izvajajo tudi v podjetju, če so zagotovljeni ustrezni pogoji.
Prijavite se z izpolnitvijo prijavnice – VPISNI LIST, ki je objavljen na spletni strani zavoda www.
tscmb.si.
Prijavnico lahko pošljete po e-pošti
na naslov: srecko.vidovic@tscmb.si
ali klasični pošti na naslov: Tehniški šolski center Maribor, Zolajeva
ulica 12, 2000 Maribor. Rok za prijavo je do zapolnitve mest!

Prizadevanja za odobritev vpisa z
vajeništvom
Mia Miše, ŠGZ, pomočnica vodje skrbniškega sistema
mia.mise@stajerskagz.si

Tehniški šolski center Maribor
in Šolski center Ptuj sta za šolsko
leto 2019/2020 pripravila predlog
vpisa in vlogo za odobritev vpisa z
vajeništvom za poklice: oblikovalec kovin – orodjar, elektrikar in
mehatronik operater. Šolski center
Ptuj je podal na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport tudi
predlog razmestitve novega programa metalurg. V podravski regiji
in okolici so omenjeni poklici
močno deficitarni, na kar podjetja
in območni zavod za zaposlovanje
opozarjajo že dlje časa. Izobraženih in usposobljenih zaposlenih ni
na voljo in gospodarske družbe ter
obrtne delavnice morajo zavračati
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ponujene posle, saj nimajo dovolj
delavcev.
Ministrstvo je z dopisom 14. decembra 2018 sporočilo, da vajeništva za
poklica elektrikar in mehatronik v
naši regiji ne bo izvajal nihče, prav
tako so bili zavrnjeni ostali programi,
kar kaže na nerazumevanje obstoječih težav, šole in Štajerska gospodarska zbornica pa so hitro reagirale.
Štajerska gospodarska zbornica je
skupaj z obema šolama ter Obrtno
zbornico – Območno enoto Maribor Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport poslala dopis s priloženimi izjavami Taluma in neka-

terih drugih podjetij, ki potrjujejo
pripravljenost sodelovati pri vajeništvu in usposabljanju mladih, da bi
tako pridobili kakovosten kader, in
pozvala k popravku razpisa.
Dobra vest je, da je v sedaj objavljenem razpisu vključen tudi program
Metalurgije v Šolskem centru Ptuj,
žal pa predlogi za ostale spremembe
niso bili sprejeti. Omenjeni šoli z
gospodarstvom dobro sodelujeta in
razvojno se usmerjata v programe,
po katerih gospodarstvo sedaj povprašuje in bo imelo potrebe tudi v
naslednjih letih. Decembrski skupni
poziv je le eden od skupnih korakov
gospodarstva in šol.

DOGAJALO SE JE

Pričakovanja in napovedi 2019
Ali je slovensko in še posebej tudi štajersko gospodarstvo že šlo preko cikličnega
vrha in mu sedaj sledi zniževanje aktivnosti? Kaj lahko povzroči pešanje
gospodarstva v letu 2019 in kako investicijsko in razvojno so močna naša podjetja?
V nadaljevanju nekaj misli gostov 1. Štajerskega gospodarskega foruma.

1. ŠTAJERSKI GOSPODARSKI FORUM V LETU
2019 JE POTEKAL 23. JANUARJA, NA NJEM
PA SO AKTIVNO SODELOVALI:

dr. Roman Glaser, predsednik ŠGZ,
dr. Franjo Štiblar, makroekonomist,
Milena Sisinger, direktorica
Bodočnosti Maribor, d. o. o.,
mag. Danilo Burnač, direktor Mariborskega
vodovoda, d. d.
Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu

Dr. Roman Glaser, predsednik
ŠGZ

• Slovenija je praktično celotno
poosamosvojitveno
obdobje
zelo rezervirana do tujih investicij, zadnja leta se nenaklonjenost sicer blaži, pri čemer
je pomembno, da si sedaj investicije želi tudi politika države.
Pa vendar – niti nacionalno
niti regionalno se še vedno ne
znamo predstaviti kot obetajoča platforma za investicije.
Imamo dobro logistično lego
in možnosti, izobražen kader,
urejeno državo, vendar tega ne
znamo povedati in izkoristiti.

• Pozitivno pa je, da se situacija v
regiji v zadnjih letih izboljšuje,
tudi primerjalno, in da so obeti
pozitivni. V letih 2016, 2017
in 2018 je gospodarstvo regije
dobilo nek polet in menim,
da ga bo obdržalo tudi v 2019.

•
• Proizvodnja hrane je poleg
• stabilnega političnega in
• finančnega sistema izjemno
pomembna za varnost in stabilnost
države. Torej ni nepomembno, v
čigavih rokah je.

Mariborsko letališče enostavno
nima definirane vsebine. V resnici
ne vemo točno, kaj bi z njim in v
katero smer bi ga razvijali.

• Perutnina Ptuj je bila prodana
zaradi nerazumevanja slovenskega bančnega in političnega
sistema. In ni edina, še kar nekaj
dobrih slovenskih podjetij je iz
istega razloga prešlo v roke tujih
lastnikov. In iz istega razloga
je kar nekaj podjetij enostavno

Posnetek oddaje si lahko kadarkoli ogledate na:
http://www.stajerskagz.si/
stajerski-gospodarski-forum-tv-oddaja/.

izginilo, kot primer: Slovenija
sploh nima več gradbenika za
velike infrastrukturne projekte.
Zgodilo se je tudi, da je kapital
z Balkana pokupil podjetja v Sloveniji, namesto da bi se zgodilo
obratno, izhodiščni položaj je to
vsekakor dopuščal.

Štajerski izjemno manjka lokalna
politična moč. Ne prezrimo, da
v Sloveniji nimamo pokrajin in
da je v naši regiji 41 občin, ki
zelo težko ali sploh ne najdejo
skupnega jezika. Tudi zaradi
te razdrobljenosti je Ljubljana
scentralizirala praktično vse
funkcije. Nobenega razloga
ni, da nekatere agencije,
direktorirati in druge institucije
ne bi bili enakomerno locirani po
državi in bi tudi s tem pripomogli
k decentralizaciji in prosperiteti
vseh.

GOSPODARSKI IZZIVI
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jam ne smemo nikoli odrekati. Mnoge prodaje pa so bile
nesmiselne in neopravičljive.
Pametna država, ki želi biti
neodvisna in samostojna, naravnih
virov enostavno ne prodaja,
predvsem pa se trudi imeti celotno
agroverigo v svojih rokah.

Dr. Franjo Štiblar, makroekonomist
• Priča smo sliki, ki je obratna tisti
pred leti, ko je okolica delovala
dobro, Slovenija pa ne. Danes
je Slovenija v boljši gospodarski
kondiciji, dela dokaj dobro in
ima okolica več problemov. Ne
nazadnje se je Slovenija uspela
ogniti ekstremnim političnim
okoliščinam, ki smo jim priča
Ne pozabimo, da imajo Slovenke
in Slovenci 19 milijard prihrankov v
bankah. Ker so te sedaj v glavnem v
tujih rokah, z njimi upravljajo drugje
in ne nujno za interese Slovenije.
pri vseh naših sosedih. Širši
pogled pa nam ne more vlivati
optimizma, neekonomska tveganja so zelo velika in vse kaže, da
se bodo še povečevala.
• Višek gospodarske rasti, globalno gledano, je bil dosežen v
zadnjem kvartalu 2017 in nedvomno je svetovno gospodarstvo
v rahlem ohlajanju. Ob upoštevanju tudi vseh drugih dogajanj
v svetovnem gospodarskem in
političnem prostoru bo to vplivalo na zmanjšanje moči slovenskega gopodarstva, katerega
lokomotiva je izvoz. Slovenija
torej nujno potrebuje močnejše
domače povpraševanje, začetek izvajanja vseh infrastrukturnih projektov, ki so pripeljani do
faze, ki omogoča realizacijo.
• Cene, po katerih prodaja Slovenija banke in druga podjetja, so absurdne. V Slovenijo pa
so že prišli Japonci, Avstrijci in
Nemci, ki s seboj prinašajo tudi
svoj razvoj, in seveda se takšnim
investicijam in tudi proda-
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Mag. Danilo Burnač, direktor
Mariborskega vodovoda, d. d.
• Že od leta 2015 opažamo porast
zahtev za soglasja pri pridobivanju gradbenih dovoljenj,
kar kaže na to, da bo v letošnjem in prihodnjem letu investicij, predvsem v stanovanjsko
gradnjo, veliko, kar bo seveda
dajalo delo mnogim podjetjem.
Dobre napovedi so tudi za dela,
ki so vezana na projekte lokalnih skupnosti in njihovo vlaganje v komunalno infrastrukturo.
Mariborski vodovod prodaja 28
% vode gospodarstvu in 72 %
gospodinjstvom. Pred 30 leti je bilo
razmerje obrnjeno, približno 30 %
vode smo prodali gospodinjstvom
in 70 % gospodarstvu.

Milena Sisinger, direktorica
Bodočnosti Maribor, d. o. o.
• Tuje investicije so pomembne
• V planiranju za 2019 smo bili
zelo optimistični, tudi zato, ker
smo plane delali skupaj z našim
največjim kupcem, torej multinacionalko. Močno smo vezani na
njihov razvoj in njihove načrte.
• 80 % prihodkov torej ustvarimo
z našim največjim poslovnim
partnerjem, 20 % pa smo v preteklih letih ustvarili v dejavnosti
kovinarstva, smo dobivitelji slovenskim gradbincem. Ta del je
v krizi doživel velik padec in si v
resnici še ni opomogel. Seveda
spremljam obljube, da se bo
gradbeništvo spet dvignilo, vendar zaenkrat še ni tako, še vedno
ne dosegajo obsegov, kot so jih
pred krizo 2008.
• V Sloveniji je za težko zaposljivo
in ranljivo populacijo dobro
poskrbljeno, sploh če se primerjamo s širšim okoljem. Država
je v preteklosti dobro uredila
to zakonodajo in mislim, da jo
skozi različne oblike tudi vsi skupaj dobro uresničujemo.

in prinašajo nov razvoj ter novo
perspektivno. Tako je treba gledati tudi na Magno, ki je spremenila trg dela v regiji, ne nazadnje
je za delodajalce sedaj izziv zadržati dobre kadre pri sebi.
• Ne pozabimo na ukinitev nadzornega sveta DEM, prenos pristojnosti in razvojnih projektov iz DEM na HSE. Na DEM je
bilo v zadnjih letih ukinjenih 190
visokokvalificiranih delovnih
mest, ki so sedaj skoncentrirana
na HSE. In DEM niso edini primer, pred leti smo govorili o drugem finančnem stebru na Štajerskem, pa je država potem v bistvu
obglavila finančni sektor v naši
regiji. Danes v regiji enostavno ni
podjetij, ki bi lahko zagotavljala
kakovost bivanja ljudi in socialni
standard, ki smo ga imeli nekoč.
Naloga politike je, da razmisli o
teh vprašanjih.
Nekaj primerov, ki dokazujejo
centralizacijo v Sloveniji
• Mariborski vodovod skozi
zavezo za plačilo vodnega
povračila v integralni proračun
letno nakaže okoli 930.000
evrov in ta denar se ne vrne v
lokalno okolje.
• Nakazilo Dravskih elektrarn
v proračun znaša med 5 in 6
milijoni evrov.
• Tudi s tem denarjem se
financira izgradnja HE na
Spodnji Savi.

DOGAJALO SE JE

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

Aktualne davčne zagate v praksi in
ključne spremembe SRS
Na Štajerski gospodarski zbornici smo v okviru SPOT svetovanje Podravje izvedli dve delavnici
z davčno-finančnega področja, ki
sta obravnavali predvsem aktualne praktične primere in novosti. Mag. Dejan Petkovič je predstavil obdavčitev različnih dohodkov iz kapitala, davčne odtegljaje
in davčne postopke, ki jih je podkrepil z veliko praktičnimi primeri.

• davčno se bo uredilo poslovanje
podjetij, ki se ukvarjajo z novimi
tehnologijami,
• spodnja meja DDPO, ki ga
morajo plačati pravne osebe, bo
5 %,
• olajšava do 5 % letne dohodninske osnove posameznika za plačila za kulturo, šport, zdravje,
obrtniška dela (samodejni pripis
računov k izračunu dohodnine),
• pribitek na vse transakcije v
davčne oaze,
• osebne prihodke iz kapitala in
rent bomo vključili v osnovo za
odmero dohodnine.

Kaj lahko davčno pričakujemo
glede na koalicijsko pogodbo:

Spremembe slovenskih računovodskih standardov

• noveliranje zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju in
zakon o obvezni udeležbi delavcev pri dobičku,
• uvedba davka na nepremičnine,
uvajanje informacijsko podprtih tehnologij za poenostavitev
davčnih postopkov,

24. avgusta 2018 je bil v Uradnem
listu RS objavljen nov Slovenski
računovodski standard 15 – Prihodki. Vzrok za objavo novega
standarda je uskladitev z zbirko
MSRP, in sicer s standardom
MSRP 15 – Prihodki, katerega
uporaba je obvezna že v letu 2018.

Vesna Herženjak, SPOT svetovalka
vesna.herzenjak@stajerskagz.si

Podjetja, ki imajo poslovno leto
enako koledarskemu, začnejo SRS 15
(2019) uporabljati 1. januarja 2019,
preostala podjetja pa prvo poslovno
leto, ki se začne po tem datumu.
Prvič je tudi dovoljena zgodnejša
uporaba – torej že za leto 2018.
Prav tako je do 4. septembra 2018
potekala javna razprava o predlogu
sprememb zaradi uskladitve zbirke
SRS z MSRP 16 – Najemi. Zanimivo
je, da predlog družbam, ki se po
ZGD-ju štejejo za mikro in majhno
družbo, omogoča, da najemov ne
pripoznajo kot sredstva, ampak pripoznajo najemnine, povezane s temi
najemi, kot odhodke na podlagi enakomerne časovne metode – torej kot
sedanji poslovni najemi. Spremembe
so bile sprejete 17. oktobra 2018 s
strani strokovnega sveta Slovenskega
inštituta za revizijo in objavljene v
Uradnem listu.
Osnovni cilj spremembe je poenotiti izkazovanje finančnega in poslovnega najema.

Finančni zajtrk
Mia Miše, ŠGZ, pomočnica vodje
skrbniškega sistema
mia.mise@stajerskagz.si

V petek, 25. januarja, smo člane
Štajerske gospodarske zbornice
povabili na prvi Finančni zajtrk,
ki jih bomo letos organizirali še
večkrat in tako članom omogočili
neposreden dostop do informacij
in znanja s področja financiranja.

Teme, ki smo jih obravnavali na
srečanju s predstavniki SID banke,
so bile:
• krediti, ki jih lahko prejmete
neposredno preko SID banke
(npr. za področja: turizem, les,
internacionalizacija, naložbe
v gospodarstvu, potrpežljiva
posojila),
• krediti,
ki
dopolnjujejo
ponudbo komercialnih poslovnih bank in hranilnic, in sicer

za tehnološki razvoj, inovativno
podjetništvo, internacionalizacijo, infrastrukturo, za okoljevarstvene in energetske projekte;
s temi krediti se lahko financirajo raziskovalno-razvojni kot
tudi naložbeni projekti, uvajanje nove tehnološke opreme
ali novih proizvodnih procesov, uvajanje novih izdelkov ali
izboljševanje procesov,
• možnosti lastniškega financiranja iz programa, ki ga je banka

GOSPODARSKI IZZIVI
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vzpostavila skupaj z Evropskim investicijskim skladom
(EIF) ter
• možnosti financiranja prek
Sklada skladov (povratna
kohezijska sredstva). S temi
sredstvi se lahko financirajo
raziskave in razvoj, na voljo
so tudi mikroposojila, portfeljske garancije ter lastniško in kvazi lastniško financiranje. Prav tako se občinam,
javnim zavodom in skladom
ponujajo sredstva za energetsko učinkovitost in urbani
razvoj. Ta ponudba je dopolnilo ponudbi Eko sklada.

Predstavitev ponudbe SID banke

Po zaključni predstavitvi so stekli še individualni pogovori, na
katerih so se lahko predstavniki podjetij pogovorili s predstavniki banke in skupaj poiskali ustrezne rešitve.
Zanimanje članov za dogodek je bilo veliko

Vavčerji
Mia Miše, ŠGZ, pomočnica vodje
skrbniškega sistema
mia.mise@stajerskagz.si

Vavčerji predstavljajo hitro in
enostavno pot do sredstev, ki
pomagajo malim in srednjim podjetjem do razvoja. Slovenski podjetniški sklad je v januarju objavil
prva dva javna poziva za vavčerje:
Vavčer za certifikate kakovosti in
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Kaj so t. i. vavčerji SPS? Poenostavljeno: preko vavčerja SPS krije
vlagatelju stroške posamezne poslovne aktivnosti, odvisno od namena
vavčerja (npr. za pridobitev patenta). Podjetja na podlagi dokazil o
plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja lahko
dobijo povrnjeno do največ 60 odstotkov stroškov. Za posamezen vavčer
lahko podjetje pridobi do 9.999,99 evra, v skupnem znesku letno pa do
30.000,00 evrov.

Vavčer za zaščito intelektualne
lastnine.
SPS bo javne pozive za vavčerje
z drugimi različnimi vsebinami
objavljal postopoma, naslednji
bodo predvidoma vavčerji za

pomoč pri internacionalizaciji.
Za vsak poziv so na spletni strani
vavčerja objavljeni pogoji in upravičeni stroški. Svetujemo vam, da
jih pregledate. Vavčerji bodo na
voljo skozi vse leto in po oddaji
vloge bo sledila hitra obravnava!

AKTIVNOSTI REGIJSKIH SVETOV ŠGZ

Ali Slovenija res ovira notranji trg
delovne sile v EU?
Regijski svet izvajalcev čezmejnih storitev
Albert Kekec, predsednik regijskega sveta
albert.kekec@stajerskagz.si

Evropska zveza gradbenih in
lesnih delavcev (EFBWW) je na
Evropsko komisijo naslovila pritožbo proti Sloveniji, ker ta po
njenem mnenju zagotavlja nedovoljeno državno pomoč podjetjem, ki delavce začasno pošiljajo
na delo v tujino. S tem po njenih
navedbah ovira notranji trg EU. In
kakšno je stališče Regijskega sveta
izvajalcev čezmejnih storitev?
Že nekaj časa sta ključna dejavnika
gospodarske rasti izvoz ter domača
potrošnja. V strukturi izvoza dosti
večji presežek dosega izvoz storitev
kot izvoz blaga. Hkrati se tako kot
večino svetovnih gospodarstev tudi
slovensko sooča z velikim pomanjkanjem delovne sile, Slovenija pa
še z odlivom perspektivnega kadra
v tujino. Napoteni delavci dobijo
za delo v tujini plače po standardih dežel, kjer delajo, a se po
koncu svojega dela vedno vrnejo
v Slovenijo in večino tega denarja
v svoji domači državi porabijo za
potrošnjo, investicije, varčevanje
… Kar je dosti bolje, kot če bi izobraženi in produktivni delavci, za
katere je domača država porabila
veliko sredstev za izobraževanje,
odšli v tujino in tam tudi ostali.
Trenutna slovenska zakonodaja, ki
opredeljuje način obračuna plač
napotenih delavcev, velja že nekaj
časa in dejansko omogoča konkurenčen način izplačila plače napotenim delavce. A ne le to. Omogoča tudi višje končno neto izplačilo delavcem. Le-to se po eni
strani preliva v domačo potrošnjo,
kar predstavlja veliko narodno
gospodarsko korist, in po drugi
strani preko višjih plač zagotavlja

višji standard domačega prebivalstva. In to je dobro tako za državo
Slovenijo kot za njene prebivalce.
Slovenska podjetja, ki opravljajo
storitve v tujini, morajo spoštovati
tako domačo kot tujo zakonodajo
države, v kateri storitve opravljajo.
V tujini mora slovensko podjetje plačati delavca v skladu z zakonodajo po kraju opravljanja dela,
torej mora biti bruto plača slovenskega delavca in na primer lokalnega delavca na istem delovnem
mestu enaka (v skladu z veljavnimi
kolektivnimi in branžnimi pogodbami …).
Ker pa imajo članice EU različne
lokalne zakonodaje v zvezi z obremenitvijo bruto plače in različno
obravnavo raznih dodatkov k plači,
posledično prihaja do različnih
neto izplačil delavcem. Lokalne
zakonodaje predpisujejo, kakšen
delež od bruto plače se plačuje za
pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, višino dohodnine itd.
Dejstvo je, da so slovenski delavci
zaradi dohodninske lestvice z
dohodnino bolj obremenjeni od
njihovih zahodnih kolegov in
zaradi tega je tudi njihovo neto
izplačilo nižje od primerljive neto
plače tujega delavca.
V Štajerski gospodarski zbornici smo mnenja, da se mora Slovenija boriti za čim bolj konkurenčno gospodarsko okolje v Sloveniji ter spodbujati dejavnosti, ki
imajo pozitiven vpliv na gospodarsko rast, večji standard in tudi blaginjo celotnega prebivalstva in ne
smemo podleči vsakemu pritisku
posameznih interesnih skupin.

Albert Kekec, Dorssen HRM,
industrijska montaža, d. o. o., in
predsednik Regijskega sveta za
izvajanje čezmejnih storitev

V Regijskem svetu izvajalcev
čezmejnih storitev sodelujejo
podjetja, ki želijo s
sodelovanjem in izmenjavo
dobrih praks, promocijo
stroke in zastopanjem
interesov članov pri
sprejemanju zakonodaje
vplivati na ureditev področja.
Če se želite pridružiti, ste
dobrodošli, več informacij
najdete na spletni strani www.
stajerskagz.si.
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Izzivi energetskega razvoja regije

Srečanje predstavnikov RS za energetiko s poslanci regije

Ob investicijah v nove proizvodne
kapacitete pa je potrebno izvajati
tudi korektno in celovito obnovo
obstoječih kapacitet za proizvodnjo energije, da se ohranjata tehnološka kondicija in nespremenjen vpliv na okolje. Na področju
elektroenergetike bo povečana
poraba električne energije zahtevala tudi večje in zmogljivejše distribucijsko omrežje, kjer bodo
potrebne velike investicije.

rešitvami ponudi štajerska regija,
da bomo v prihodnje lažje dosegali
nacionalne cilje s področja rabe
obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije. To je še posebej pomembno, ker je konec leta
2011 Evropska komisija sprejela
enega ključnih dokumentov, ki
bo trasiral pot razvoju energetike
v državah EU, to je ''Energy Roadmap 2050'. Do takrat bo potrebno
današnje emisije CO2 zmanjšati za
več kot 80 % in ob tem konstantno zadovoljevati zmerno naraščajoče potrebe po energiji.

Že naslednji dan, torej 12. februarja, pa smo se člani regijskega
sveta srečali z državnim sekretarjem
mag. Bojanom Kumrom iz Ministrstva za infrastrukturo Republike
Slovenije. Izmenjava pogledov in
diskusija o prihodnjih korakih
Ministrstva za infrastrukturo se je
dotaknila predlaganih sprememb
Energetskega zakona, ki je v javni
obravnavi. Prav tako smo obravnavali vsebino in terminski načrt sprejema Nacionalnega energetskega
podnebnega načrta in Energetskega koncepta Slovenije. Predvideno je, da bodo vsi ti dokumenti
sprejeti še v letošnjem letu.

Regijski svet za energetsko
področje združuje podjetja
in organizacije s področje
energetike, ki so člani ŠGZ,
in šteje 17 članov. Delovanje
sveta se osredotoča na
skupno in usklajeno
medsektorsko pripravo
predlogov in konceptov s
področja energetike, pa
tudi na konkretne rešitve ter
izvedbe teh projektov.

imamo še precej neizkoriščenega

Regijski svet za energetsko področje
energetskega potenciala, še poseFilip Kokalj, predsednik regijskega sveta
bej na Štajerskem in v Pomurju.
filip.kokalj@um.si

O izzivih in priložnostih energetskega razvoja so se člani
Regijskega sveta za energetsko
področje pogovarjali na srečanju s poslanci in poslankami iz
regije. Srečanje je potekalo 11.
februarja.
Poslanci in poslanke so z zadovoljstvom sprejeli podrobne
informacije o trenutnem stanju
v energetiki v regiji in strokovne
poglede na razvojna vprašanja,
ki so jih predstavili predstavniki
regijskega sveta.

Energetika zajema področja
elektrike, ogrevanja in
prometa, obvezujoči cilji EU
in usmeritve pa kot prioriteto
postavljajo obnovljive vire
in učinkovitost izkoriščanja
energije.
Slovenska energetska samozadostnost predstavlja samo dobro
tretjino primarne rabe energije,

Z državnim sekretarjem smo skupaj ugotovili priložnosti, ki jih
lahko s konkretnimi projekti in

Če vas področje zanima,
postanite član. Več
informacij lahko dobite na

www.stajerskagz.si
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Novo vodstvo Regijskega sveta za
davčno in finančno področje
V decembru 2018 smo na seji
Regijskega sveta za davčno in
finančno področje izvolili novo

Jožica Planinšec Deržek,
Predsednica Regijskega sveta za
davčno in finančno področje

vodstvo: Jožica Planinšec Deržek, Obzorje, d. o. o., je postala
predsednica,
podpredsednici

Tatjana Lorenčič,
podpredsednica Regijskega sveta
za davčno in finančno področje

pa sta Tatjana Lorenčič, TBP,
d. d., in Natalija Kurnik, Gorenje Surovina, d. o. o.

Natalija Kurnik, podpredsednica
Regijskega sveta za davčno in
finančno področje
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Sami smo odgovorni za svoje
duševno zdravje
Projekt »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!«
Julija Peklar, Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana
julija.peklar@iri-lj.si
www.naprej.eu

Od aprila do oktobra 2018 je v sklopu
Programa celovite podpore podjetjem
za obvladovanje in preprečevanje
psihosocialnih dejavnikov tveganj
(Program PSDT) potekala raziskava, s
katero so bili zbrani podatki o zdravju,
počutju in psihosocialnih dejavnikih
tveganja zaposlenih iz sodelujočih
pilotskih podjetij.
Pozivu za sodelovanje v raziskavi se
je odzvalo 2.971 zaposlenih, kar je
26,9 % vseh zaposlenih v teh podjetjih.
Namen raziskave je bil ugotoviti stanje
na področju bolniških odsotnosti,
duševnega zdravja zaposlenih
in obvladovanja psihosocialnih
dejavnikov tveganja, ki predstavljajo
možna tveganja v duševnem zdravju
zaposlenih in izhajajo iz delovnega
okolja (npr. medosebni odnosi,
vodenje, komunikacija). Raziskava bo
ponovno izvedena ob koncu projekta
leta 2021, primerjava obeh raziskav pa
bo omogočala ugotavljali spremembe
na omenjenih področjih.
V prispevku je predstavljenih nekaj
ugotovitev, več informacij lahko dobite
na spletni strani www.naprej.eu.
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Najpogostejše zdravstvene težave zaposlenih
V zadnjem letu so zaposleni največkrat doživljali
• bolečine v mišicah ramena,
vratu in/ali zgornjih udov,
• glavobole,
• težave s hrbtenico in
• bolečine v mišicah spodnjih
udov.

pilotskih podjetij. Nekateri zaposleni so namesto bolniškega staleža koristili dopust, kar je ponavadi lahko znak, da si zaposleni
ne upajo koristiti bolniškega staleža, npr. zaradi pritiskov na
delovnem mestu ali stigmatiziranosti bolezni, zaradi katere ostajajo doma, kar se pogosto pojavlja
pri duševnih motnjah.

Podatki NIJZ za leto 2017 kažejo,
da so bolezni mišično-skeletnega
in vezivnega tkiva tudi sicer najpogostejši vzrok za bolniške odsotnosti v Sloveniji. Najbolj ogrožena so delovna mesta, ki pogosto
zahtevajo prisilni položaj telesa
ter ponavljajoče se gibe.
Prezentizem – vse bolj pogosta
praksa
Z obvladovanjem bolniške odsotnosti se večina podjetij že ukvarja,
a bi bilo ob tem potrebno nujno
spremljati tudi pojav prezentizma, ki ga je raziskava zaznala.
Rezultati so pokazali, da je največ
zaposlenih v preteklem letu, kljub
bolezni ali poškodbi, prišlo na
delo za krajše obdobje – od 1 do 3
dni. Nevarnost za duševno zdravje
posameznika predstavljajo daljša
in pogosta obdobja prezentizma
(10 dni ali več), ki so se v preteklem letu pogosteje pojavljala
pri zaposlenih iz skoraj polovice

Prezentizem pomeni prisotnost
zaposlenega na delovnem mestu
kljub bolezni, poškodbi ali drugim
življenjskim okoliščinam (npr. smrt
bližnjega), zaradi katerih bi bilo bolje
koristiti bolniški stalež, pri čemer
sta občutno zmanjšani njegova
učinkovitost in storilnost, njegovo
zdravstveno stanje pa se ob tem še
poslabšuje.

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

Le petina podjetij, vključenih v raziskavo, je v zadnjih treh
letih povečala finančna sredstva, namenjena ukrepom
za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih.
Raziskave so pokazale, da vsak evro, namenjen promociji
zdravja na delovnem mestu, prinaša donos v višini od 2,5
Pojavnost težav v duševnem zdravju zaposlenih
Še posebej nas je zanimala pojavnost
težav v duševnem zdravju pri zaposlenih. Rezultati so v splošnem pokazali, da:
• povprečno vsak četrti zaposleni
je v preteklem mesecu doživljal
tesnobo do te mere, da ga lahko
ti občutki začnejo ovirati tudi v
delovnem okolju oz. da lahko
dolgotrajna tesnoba in zaskrbljenost privedeta tudi do anksioznih
motenj,
• približno desetina zaposlenih
poroča, da je v zadnjem letu doživela nekatere simptome depresije
ali tesnobnosti,
• približno četrtina zaposlenih
poroča, da je v zadnjem letu doživela izgorelost.
Pri interpretaciji teh podatkov je
sicer pomembno poudariti, da
mnogo ljudi posplošuje pojme izgorelosti, depresije in anksioznosti kot
duševne motnje. Izgorelost se pogosto enači s pretirano utrujenostjo ali
izčrpanostjo, pri čemer pa je izgorelost veliko več kot to. Podobno se
dogaja tudi pri posploševanju depresije kot nekega stanja, ki danes je prisotno, jutri spet ne, a zagotovo tukaj
ne gre za neko prehodno stanje,
temveč za duševno bolezen. V vsakdanjem, laičnem pogovoru namreč
velikokrat slišimo besedne zveze,
kot so ''Danes pa sem res v depresiji.'' ali ''Sem že čisto izgorel od tega
dela.'' ipd., čeprav morda posamezniki ne razlikujejo med počutjem
ali negativnim čustvom in dejansko
duševno boleznijo. Podobno velja za
tesnobo, saj so lahko razlogi za doživljanje občutkov tesnobe zelo različni in se nanašajo tako na delovno
kot zasebno področje posameznika.
Pripravljenost za koriščenje zunanje strokovne pomoči
Raziskava je pokazala, da bi se več
kot polovica zaposlenih zaupala

do 4,8 evra zaradi manjših stroškov izostajanja z dela. Z
vlaganjem v promocijo zdravja na delovnem mestu se podjetje
izogne tudi izgubam produktivnosti in motnjam proizvodnje,
bolniškim odsotnostim, škodi na opremi in škodovanju ugleda
organizacije ter upravnim in sodnim stroškom.
nekomu izven delovnega okolja,
na primer družinskemu članu ali
prijatelju oz. prijateljici, kar je zelo
pomembno, saj je socialna opora
družinskega okolja in prijateljev pri
premagovanju težav v duševnem
zdravju izjemno pomembna.
Spodbudno je tudi, da so zaposleni
pripravljeni izbrati strokovno pomoč
(zdravnik, psiholog, psihiater …) za
reševanje svojih težav, kadar je to
potrebno. Možnost zaupanja strokovnjaku je izbrala tretjina zaposlenih, kar osvetljuje pomen zaupnih
psiholoških svetovanj, ki so zaposlenim v okviru projekta NAPREJ že na
voljo.
Izkazalo se je, da približno vsak
deseti zaposleni o duševnih težavah
raje ne bi povedal nikomur in bi
živel naprej tako kot ponavadi, kar
lahko kaže na prisotnost predsodkov in napačnih prepričanj glede
težav v duševnem zdravju. Destigmatizacija takšnih prepričanj je še kako
pomembna, saj zadrževanje lastnih
duševnih stisk in ne iskanje pomoči,
ko je to potrebno, lahko privede do
hujših posledic v obliki duševnih
bolezni oz. zatekanja k nekonstruktivnim načinom soočanja s težavami
(tj. prekomerno uživanje alkohola
ali druge oblike odvisnosti).
Ključno je osveščanje in informiranje
V prvi vrsti smo za svoje duševno
zdravje odgovorni sami, česar se
dobro zaveda približno tri četrtine
zaposlenih. Vendar ga lahko ohranjamo in krepimo tudi na delovnem
mestu, kadar je k temu zavzeta celotna organizacija, skupaj z najvišjim
vodstvom.
Pri ohranjanju in krepitvi duševnega
zdravja na delovnem mestu igrajo
pomembno vlogo neposredni vodje,
ki naj bi svojim zaposlenim dajali
možnost, da izpostavijo svoje težave,
in jih spodbujali k iskanju rešitev
za zmanjšanje stresa na delovnem
mestu. Vendar so rezultati poka-

Na ravni podjetja je priporočljivo in ključno, da se zaposlene informira in osvešča o
področju duševnega zdravja (kaj duševna bolezen je in kaj ni) ter težavah, ki lahko iz
tega naslova izhajajo. S tem pripomoremo tudi k destigmatizaciji in detabuiziranju
področja ter pomagamo zaposlenim, da prej poiščejo pomoč, če je to potrebno.

PROJEKTI

zali, da se bi le manjšina zaposlenih
v posameznih podjetjih v primeru
duševne stiske obrnila na vodjo ali
kadrovsko službo. Zdi se, da zaposleni v neposrednih vodjih bodisi
ne prepoznavajo ustrezno usposobljenih oseb, ki bi jim lahko pomagale, bodisi jim ne zaupajo. Podatek lahko kaže na to, da so težave v
duševnem zdravju v okvirih delovnega okolja še vedno stigmatizirane
in tabuizirane ter da o njih na delovnem mestu nikakor ne želimo govoriti.
Potreba po osveščanju in dodatnem
izobraževanju na področju duševnega zdravja je v smislu preventive
ključna – čim več različnih načinov
informiranja in osveščanja zaposlenih o tematikah, ki se izkažejo kot
problematične ali jih zaposleni sami
izpostavijo kot zanimive ali potrebne
v njihovem delovnem okolju. Tematiki duševnega zdravja je potrebno
na delovnem mestu nameniti več
poudarka ter uvesti več ukrepov in
aktivnosti na področju promocije
(duševnega) zdravja na delovnem
mestu, kar je osvetlila tudi pričujoča
raziskava.
Verjamemo, da so aktivnosti v
sklopu Projekta NAPREJ, z razvitim
Programom PSDT, pilotskim podjetjem v veliko pomoč in da bodo
pripomogle k doseganju pozitivnih
učinkov na obravnavanem področju, tako na ravni posameznika kot
tudi podjetja.

Med dejavniki delovnega mesta, ki pri
zaposlenih povzročajo največ stresa,
so pilotska podjetja najpogosteje
navajala:
- časovni pritisk oziroma tempo dela,
- izmensko delo,
- pomanjkljive vodstvene kompetence
nadrejenih.

GOSPODARSKI IZZIVI
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POLET – aktivno in zdravo staranje
Združenje delodajalcev Slovenije v sodelovanju s partnerji Gospodarsko zbornico Slovenije, Štajersko
gospodarsko zbornico in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije izvaja od oktobra 2018 projekt, ki ga je
pridobilo na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje
odsotnosti z dela Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Projekt Razvoj celovitega poslovnega
modela za delodajalce za aktivno in
zdravo staranje zaposlenih (POLET)
Lidija Majcen, sodelavka projekta
lidija.majcen@stajerskagz.si

Zaradi slabšega zdravja zaposlenih je
v Sloveniji zaznati visok delež bolniških
odsotnosti
Z namenom sledenja usmeritvam EU
na področju aktivnega in zdravega staranja ter reševanja problematike nizke
stopnje delovne aktivnosti starejših
zaposlenih in visokega deleža bolniških
odsotnosti zaposlenih bo v projektu
»Razvoj celovitega poslovnega modela
za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)« razvit in
v 120 podprtih podjetjih implementiran inovativen celovit poslovni model
za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih, ki bo delodajalcem
iz kohezijske regije Vzhodne Slovenije
(KRVS) pomagal pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji ukrepov za ravnanje s
starejšimi zaposlenimi in za zmanjševanje odsotnosti z dela.

Cilj projekta je v podprtih
podjetjih zmanjšati odsotnost z
dela (absentizem) za 10 % glede
na izhodiščno stanje. Projekt se
bo v podjetjih izvajal od marca
2019 do maja 2022.
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KAJ BODO PRIDOBILA PODJETJA, KI BODO
SODELOVALA V PROJEKTU?
Brezplačno analizo stanja na področju aktivnega in zdravega
staranja ter odsotnosti (absentizem) z dela.
Individualiziran program in načrt, ki bo vseboval že obstoječe
ukrepe podjetja na področju aktivnega in zdravega staranja ter
priporočene ukrepe glede na rezultate analize stanja.
Brezplačno svetovanje in strokovno podporo pri načrtovanju,
izvajanju in vrednotenju posameznih ukrepov s strani
multidisciplinarnega strokovnega tima s področij psihologije,
ergonomije, managementa in promocije zdravja na delovnem
mestu.
Brezplačno usposabljanje in izobraževanje delodajalcev
ter zaposlenih s področij aktivnega in zdravega staranja ter
odsotnosti z dela.
Dostop do strokovno-informativnih gradiv in praktičnih
podpornih orodij za pomoč pri upravljanju s področjem
aktivnega in zdravega staranja ter odsotnosti z dela.
Priporočila delodajalcem za aktivno in zdravo staranje
zaposlenih.

www.stajerskagz.si

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
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Zaključek čezmejnega projekta
regioWIN

ČEZMEJNI PROJEKT REGIOWIN JE POTEKAL V OBDOBJU MED JULIJEM 2016 IN
DECEMBROM 2018.

Projekt RegioWIN: Povečanje stopnje
internacionalizacije podjetij, zlasti
med malimi in srednjimi podjetji v
programskem območju
Dragica Marinič
dragica.marinic@stajerskagz.si
www.regiowin.com

Čezmejna mreža podjetnic
Najpomembnejši cilj projekta regioWIN, ki je bil sofinanciran s sredstvi
Evropske unije, Evropskega sklada za
regionalni razvoj v okviru Programa
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014–2020, je skupno oblikovanje in spodbujanje novih,
medpanožnih in čezmejnih vrednostnih verig ter vzpostavitev čezmejne
mreže podjetnic. Dejavnosti so bile
osredotočene na povečanje čezmejnega sodelovanja, B2B srečanja in
internacionalizacijo v programskih
regijah. Spremljevalni ukrepi za podjetnice so bili dogodki in delavnice o različnih ekonomskih temah, kot so mednarodne tržne priložnosti, dostop do
novih stikov, pravni in finančni vidiki,
kulturno znanje. Dejavnosti, ki so
potekala v Sloveniji in Avstriji, so bile
usmerjene predvsem v podjetja pod
vodstvom žensk na perifernih območjih, kjer obstaja velik potencial.

Preplet znanj in izkušenj vključenih
žensk je bil neverjeten. Ideje so kar
padale in odprle so mi oči za nova
sodelovanja in možnosti razvoja
tudi v sosednji Avstriji. Opogumilo
me je spoznanje, da je razvoj lahko
tudi drugačen, bolj ženstven in
trajnosten.
Mojca Makovec Haložan, Pomelaj,
Slovenija

VODILNI PARTNER (LP):
INNOVATION REGION STYRIA GMBH
PROJEKTNI PARTNERJI:
ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA
EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR, SO. P.
LJUDSKA UNIVERZA MURSKA SOBOTA
BUSINESS FRAUEN CENTER CELOVEC
ENERGIE CENTER LIPIZZANERHEIMAT GMBH BÄRNBACH
TECHNOLOGIEZENTRUM DEUTSCHLAND GMBH
FREIRAUM BUSINESS CENTER GRAZ

Vzpostavitev čezmejne podjetniške mreže
V projektu je sodelovalo 119 podjetnic
iz obeh držav. Oblikovan je bil model
internacionalizacije, ki je odlično
orodje za trajnostno čezmejno sodelovanje podjetnic v čezmejni mreži in na
tretjih trgih.
Štajerska gospodarska zbornica je kot
projektni partner vključevala podjetnice, članice Regionalnega sveta
poslovnih žensk in podjetnic – PERLE,
ki so izražale interes po čezmejnem
sodelovanju. Kot primer dobrih
možnosti je podjetje Neonart, d. o. o.,
ki je član Štajerske gospodarske zbornice, vodi pa ga direktorica Helena
Krevh Zorec. V času trajanja projekta
je koristila poslovne prostore pri projektnem partnerju Freiraum Business Center Graz in vzpostavljala nove
poslovne vezi z avstrijskimi podjetji.
Zaključna konferenca projekta regioWIN je potekala v organizaciji ŠGZ
6. decembra 2018 v Mariboru, udeležile pa so se je številne podjetnice,
ki so sodelovale v projektu in so se
predstavile s svojimi izdelki in storitvami. Gostje konference so bili tudi
mag. Gabriele Lechner z Avstrijske
gospodarske zbornice Štajerske, dipl.
ing. Sabina Cimerman z Urada Štajerske deželne vlade, oddelka za deželni in
regionalni razvoj, Irena Meterc, vodja
sektorja za spodbujanje internacionalizacije pri Javni agenciji SPIRIT Slovenija,
ter Tadej Novak, predstavnik Skupnega
sekretariata Interreg V-A Slovenija –
Avstrija v okviru Službe Vlade RS za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko.

Zame osebno je poleg čezmejnih kooperacij
med podjetnicami največji uspeh »partnersko
učenje« na različnih ravneh. Vključene
podjetnice in projektni partnerji so pridobili
nova znanja in kompetence, ki bodo dolgoročno
pozitivno vplivale na njihovo delo. Naučile smo
se, kateri so dejavniki in kje so ovire za uspešno
sodelovanje med podjetnicami.
Za mnoge podjetnice je pomenila
internacionalizacija negotovost in oviro,
vendar so projektni partnerji s svojim znanjem
pripomogli k zmanjševanju negotovosti in
pomagali prepoznati priložnosti ter ustvariti
pogoje za čezmejno sodelovanje podjetnic.
Podjetnice iz avstrijske koroške in štajerske
regije ter Slovenije so zelo aktivne in motivirane
za nastop na novih trgih, ki so velik izziv za mala
podjetja. V imenu projektnega partnerstva želim
vsem podjetnicam »pogum pogledati čez meje«
in veliko sreče!
Claudia Krobath, vodja projekta, Innovation Region
Styria GmbH
S projektom regioWIN-om se je moje omrežje
razširilo, razvile so se poslovne povezave, tako
čezmejne kot regionalne. S pogledam preko
meje in udeležbo na dogodkih v projektu sem
razširila svoja obzorja, se okrepila in dodatno
motivirala na svojem področju dela. Zato –
hvala!
Maria Thaller, podjetniška svetovalka in
trenerka, Grafendorf/Hartberg, Avstrija

GOSPODARSKI IZZIVI

Projekt regioWIN se sofinancira z ESRR sredstvi v okviru programa Interreg V-A SI-AT.
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Naložbo sofinancirata RS iz EU in Evropskega socialnega sklada | www.eu-skladi.si

Predstavitev SRIP – Krožno
gospodarstvo v Srbiji
Projekt SRIP – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
Dr. Dragica Marinič, koordinatorica SRIP – Krožno gospodarstvo
dragica.marinic@stajerskagz.si
www.srip-krozno-gospodarstvo.si

V Beogradu je 28. januarja potekal
Poslovni forum Srbija – Slovenija, v
okviru katerega se je odvil tudi panel
krožnega gospodarstva. Cilj srečanja,
ki se ga je udeležilo 435 udeležencev
iz Srbije in Slovenije, sta bili izmenjava
in seznanitev poslovnih partnerjev z
informacijami o poslovnih priložnostih in novih poslovnih dosežkih ter
prispevati k dodani vrednosti obstoječega in vzpostavitev novega sodelovanja partnerjev obeh držav na podro-

čjih digitalizacije poslovanja, turizma
in krožnega gospodarstva.
Panela o krožnem gospodarstvu, ki ga
je vodil Siniša Mitrović, ki je pri Gospodarski zbornici Srbije zadolžen za
področje krožnega gospodarstva, se je
udeležilo 41 predstavnikov ministrstev
Republike Srbije in drugih javnih inštitucij, gospodarskih družb, Gospodarske zbornice Srbije in nevladnih organizacij.

Poslovnega foruma so se udeležili
nekateri člani SRIP – Krožno gospodarstvo (IOS, d. o. o., ZEOS, d. o. o.,
Snaga, d. o. o., Gorenje Surovina, d.
o. o ., EP1, d. o. o.). Predstavili so
namen in cilje SRIP – Krožno gospodarstvo, sledil je prikaz slovenskih
dobrih praks krožnega gospodarstva,
kjer je bil poudarek na ponovni uporabi različnih odpadkov in tehnologijah za lažji prehod v krožno gospodarstvo.

S predstavitve SRIP – Krožno gospodarstvo v Srbiji

Del panelne razprave o krožnem gospodarstvu si lahko ogledate na e-naslovu:
http://cirkularnaekonomija.org/cirkularna-ekonomija-tema-poslovnog-foruma-srbija-slovenija/.
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Predstavitvena gradiva SRIP – Krožno
gospodarstvo
Pripravljena tudi predstavitvena tiskana gradiva za promocijo SRIP, njegovih
članov in njihovih projektov

Če se želite vključiti v strateško povezavo ključnih deležnikov za prehod v krožno gospodarstvo in izkoristiti prednosti članstva, lahko to zdaj storite tudi preko nove spletne strani z izpolnjeno pristopno izjavo.

Nina Borstner, DialogCo
nina.borstner@dialogco.eu

Februarja jezaživela samostojna
spletna stran Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva – Mreže
za prehod v krožno gospodarstvo
(SRIP – Krožno gospodarstvo), ki
ga upravlja Štajerska gospodarska
zbornica. Na spletni strani objavljamo aktualne novice in obvestila ter vabila na dogodke. Preberete si lahko tudi več o SRIP
– Krožno gospodarstvo, njegovih fokusnih področjih in storitvah, ki jih izvajamo. Na strani so
objavljeni vsi člani SRIP – Krožno
gospodarstvo ter predstavljeni številni uspešni projekti, za lažje iskanje tako članov kot projektov pa
je na voljo iskalnik po različnih
kategorijah. V sklopu strani deluje
tudi portal za člane, namenjen
izključno članom in dostopen s
posebnim geslom, kjer bomo objavljali vse relevantne dokumente,
povezane z delovanjem SRIP –
Krožno gospodarstvo.

Za promocija SRIP – Krožno gospodarstvo, njegovih članov in njihovih
projektov smo pripravili tudi predstavitveni letak in mapo z vložnimi
listi. Pripravljeno predstavitveno
tiskano gradivo bo dobrodošlo za
povečevanje prepoznavnosti domačega gospodarstva pri prehodu v

krožno gospodarstvo. Vsak član ima na
voljo svoj vložni list, kjer lahko v besedi
in sliki predstavi svojo organizacijo in
projekte s področja krožnega gospodarstva. Predstavitev članov je vedno dvojezična, slovenska in angleška, ter tako
uporabna v sklopu številnih dogodkov
in promocij tako doma kot v tujini.

GOSPODARSKI IZZIVI
Naložbo sofinancirata RS iz EU in Evropskega socialnega sklada | www.eu-skladi.si
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RAZPIS ZA INOVACIJE ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE

Razpis za najboljše inovacije
podravske regije 2019
Štajerska gospodarska zbornica nadaljuje s projektom Podelitve priznanj inovacijam v regiji. Cilj projekta je
uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.
S tem namenom objavljamo

RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV
ZA PODELITEV PRIZNANJ INOVACIJAM V ŠTAJERSKI GOSPODARSKI
ZBORNICI ZA LETO 2019
1. POGOJI ZA PRIJAVO INOVACIJE

2. KATEGORIJE INOVACIJ

• so dostopni na spletni stani Štajer-

a. Prijavitelji
Pravico do prijave na razpis imajo
vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge
organizacijske oblike z območja
podravske regije.

Predlagatelji lahko prijavijo naslednje
kategorije inovacij:

• Slike in/ali video inovacije v visoki

• Produktne inovacije
(proizvod ali storitev, ki je nova ali
bistveno izboljšana; vključuje znatne izboljšave tehničnih specifikacij, sestavnih delov in materialov,
programske opreme v izdelku, prijaznost do uporabnika ali druge funkcionalne značilnosti).
• Procesne inovacije
(nov ali bistveno izboljšan proizvodni proces oz. postopek; to vključuje
pomembne spremembe v tehniki,
opremi in/ali programski opremi).
• Trženjske inovacije
(nov način trženja, ki vključuje
pomembne spremembe v oblikovanju proizvoda ali embalaže, promocijske predstavitve, promocijo izdelkov ali cen).
• Organizacijske inovacije
(nove organizacijske metode v
poslovnih praksah, v organizaciji
delovnega mesta ali pri zunanjih
odnosih).
• Družbene inovacije
(nove ideje, koncepti in strategije, ki
odgovarjajo na potrebe družbe).

b. Inovacija
• Inovacije so definirane v skladu s
pravili OECD, kot sledi:
• inovacija predstavlja proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek ali storitev oziroma proces
preoblikovanja ustvarjalnosti v
dobiček;
• inovacije zajemajo nove izdelke,
postopke in storitve ter bistveno
izboljšane izdelke,
postopke
in storitve. Inovacija je uvedena, ko se pojavi na trgu (inovacija izdelka, storitve) ali uporabi v okviru postopka (inovacija postopka). Izdelek, storitev
ali postopek morajo biti novi ali
bistveno izboljšani za podjetje, ni
pa nujno, da so novi na trgu;
• inovacije vključujejo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, finančnih in gospodarskih
aktivnosti;
• inovacija temelji na rezultatih 3. KRITERIJI IN PRILOGE
novega tehnološkega razvoja,
novih kombinacij že obstoječih Prijava na razpis mora vsebovati:
tehnologij ali uporabi drugega
znanja, ki ga je pridobilo podjetje. • V celoti izpolnjeno Prilogo 2 – Prijavni obrazec v .doc/docx in .pdf. Pri• Ista inovacija (produktna, projavni obrazec predstavlja osnovo za
cesna, trženjska, organizacijska,
oblikovanje prijave za inovacijo, ki jo
družbena ali kombinacija le-teh)
prijavitelji oblikujejo po svoje. Obvelahko za priznanje kandidira le
zno mora prijavni obrazec vsebovati
enkrat.
vse osnovne podatke o inovaciji, ki
so zahtevani v Prilogi 2, izjavo o stric. Časovna omejitev realizacije
njanju v Prilogi 2, izjavo o strinjanju
inovacije za namen Razpisa
in sprejemanju pogojev s podpisom
Predlagatelji lahko v letu 2019 priodgovorne osebe, zahtevane opise
javijo inovacijo, ki je bila prvič vpeinovacij ter vse dele podrobnega
ljana na trg oz. prvič uporabljena v
opisa inovacije (Odličnost in Učinek
proizvodnem/poslovnem procesu v
s podnaslovi). Vzorčni primeri prijav
obdobju 1. 1. 2017 do 31. 3. 2019.
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ske gospodarske zbornice

ločljivosti, primerne tudi za tisk
(slike vsaj 3 MB, video v resoluciji
vsaj 1920 x 1080 pxl). Velja tudi
povezava do youtube objave video
posnetka).

SPLOŠNA DOLOČILA ZA PRIJAVE

• Inovacijske prijave naj bodo izde-

•

•

•

•
•

lane skladno s razpisnimi kriteriji,
zato bo komisija izločila nenamenske prijave (katalogi, promocijska
gradiva, seminarske ali diplomske
naloge itn.).
Inovacijski predlog lahko predlagatelj prijavi le na eni območni ali regionalni zbornici. V kolikor je inovacijski predlog rezultat »teamskega«
dela, se poda inovacijski predlog na
tisto zbornico, kjer je sedež predlagatelja.
Inovacijske prijave, ki ne bodo izdelane v skladu z določili v točki 3,
bo inovacijska komisija vrnila prijaviteljem v roku 14 dni po izteku
razpisa, z rokom 7 dni za ustrezno
dopolnitev.
O predlogih bo odločala Komisija
za inovacije, ki jo imenuje Upravni
odbor Štajerske gospodarske zbornice. Komisija bo na podlagi sprejetega pravilnika in kriterijev za ocenjevanje predlogov inovacij podelila
zlata, srebrna in bronasta priznanja ter priznanja za prispevek na
področju inovativnosti. Komisija
lahko neustrezne inovacijske prijave
zavrne z ustrezno utemeljitvijo.
Javna razglasitev in podelitev priznanj bosta na prireditvi v organizaciji Štajerske gospodarske zbornice.
Prijave se na elektronskem nosilcu
pošljejo na naslov: ŠGZ, Ulica talcev
24, 2000 Maribor, s pripisom »Ne
odpiraj – razpis za inovacije«, ali na
e-mail naslov lidija.majcen@stajerskagz.si, najkasneje do 15. 4. 2019.

www.stajerskagz.si

Dodatne informacije: Lidija Majcen | Tel.: 02 220 87 00; 02 220 87 25 e-pošta: lidija.majcen@stajerskagz.si

Od izida kataloga
in od začetka
delovanja strani
www.business-podravje.eu

konec maja 2018 do
konca februarja 2019
je spletna stran doživela
100.000 ogledov.
Želite biti tudi vi
deležni zanimanja
obiskovalcev?

PREDSTAVITE SE NA SPLETNI STRANI
IN V PRIHODNJEM KATALOGU
ŠTAJERSKE GOPODARSKE ZBORNICE.
www.business-podravje.eu

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

Napovednik
dogodkov
MAREC 2019
Datum

Dogodek

Lokacija

6. 3. 2019

SPODBUJANJE INDUSTRIJSKE SIMBIOZE ZA PREHOD REGIJ V KROŽNO
GOSPODARSTVO

Hotel ECO, Bohinjska Bistrica

13. 3. 2019

PREDSTAVITEV PRODUKTOV SID BANKE

ORMOŽ, sejna soba Občine Ormož

• krediti, ki dopolnjujejo ponudbo komercialnih poslovnih bank in
hranilnic (tehnološki razvoj, inovativno podjetništvo, internacionalizacija, infrastruktura, okoljevarstveni in energetski projekti);
• krediti, ki jih prejmete neposredno preko SID banke (turizem, les,
internacionalizacija, naložbe v gospodarstvu, potrpežljiva posojila);
• možnosti lastniškega financiranja iz programa, ki ga je banka vzpostavila skupaj z Evropskim investicijskim skladom (EIF) ter
• možnosti financiranja prek Sklada skladov (povratna kohezijska
sredstva).
Vse prijavljene vabimo, da pripravite svoja vprašanja in se najavite
tudi za individualno srečanje po zaključnem programu (termini le po
predhodni prijavi do 11. 3. 2019 na mia.mise@stajerskagz.si).
15. 3. 2019

POSVET: PONOVNA UPORABA ODPADKOV ZA HITREJŠI PREHOD V KROŽNO
GOSPODARSTVO

Hotel City, Maribor

20. 3. 2019

NAPOTITEV DELAVCEV NA DELO V DRŽAVE BIVŠE JUGOSLAVIJE

Štajerska gospodarska zbornica

20. 3. 2019

3. ŠTAJERSKI GOSPODARSKI FORUM: PREHRANSKA VARNOST?
KAJ PA KAKOVOST?

Štajerska gospodarska zbornica

26. 3. 2019

PREDSTAVITEV: KAKO PRIJAVITI INOVACIJO NA RAZPIS ZA PRIZNANJE GZS ZA
INOVACIJE 2019 IN KAKO USPEŠNO PRIJAVITI TER VODITI RAZVOJNE PROJEKTE?

Štajerska gospodarska zbornica

GZS vsako leto preko regionalnih zbornic podeljuje priznanja za
inovacije v posamezni regiji, najboljše inovacije pa se uvrstijo na nacionalno raven. Tokratni dogodek bo namenjen predstavitvi razpisa za
inovacije, v nadaljevanju pa bo sledilo predavanje na temo uspešne
prijave in vodenja razvojnih projektov.
Predstavitev razpisa in predavanje bo izvedel dr. Aleš Ugovšek, vodja
področja tehnološki razvoj in inovativnost na GZS.
28. 3. 2019

INFORMATIVNI POSVET O NEPOVRATNIH SREDSTVIH V LETU 2019 NA OSNOVI
KOHEZIJSKE POLITIKE IN PRORAČUNA RS

Štajerska gospodarska zbornica

Predavatelj Matej Štivan, inšpektor, vodja enote, Inšpektorat RS za
delo, Območna enota Murska Sobota – Maribor
28. 3. 2019

NAJPOGOSTEJŠE KRŠITVE, KI SO JIH ZAZNALI DELOVNI INŠPEKTORJI V LETU
2018

Štajerska gospodarska zbornica

Predstavitev Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo
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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

Napovednik
dogodkov
APRIL 2019
Datum

Dogodek

Lokacija

4. 4. 2019

FINANČNI ZAJTRK: AKTUALNO IZ SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA –
LETOŠNJI RAZPISI IN PONUDBA VAVČERJEV ZA PODJETJA

Štajerska gospodarska zbornica

16. 4. 2019

STROKOVNI DOGODEK O ZAKONODAJNIH SPREMEMBAH IN PRIMERIH KROŽNIH
PRAKS

Radisson Blu Plaza Hotel, Ljubljana

Vsebine:
• novosti po Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju
z embalažo in odpadno embalažo
• novosti po Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni
električni in elektronski opremi
• Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno
embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami
• spremembe na področju okoljskih dajatev.
4. ŠTAJERSKI GOSPODARSKI FORUM
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Datum

Dogodek

Lokacija

maj

Implementacija koncepta I4.0/Smart Factory v proizvodno podjetje
na obstoječih napravah in obstoječem informacijskem sistemu

Štajerska gospodarska zbornica

17. 4. 2019

MAJ 2019

Kako deluje umetna inteligenca, ki resnično podpira managersko
odločanje in temelji na procesih v proizvodnji? Novo orodje upošteva
vse resurse (stroji – naprave, ljudje, materiali, prostori, lokacije) in
proizvodne parametre, ki vstopajo v posamezne procese. Orodje je
zelo prilagodljivo, prijazno za uporabnika. Upravljanje vseh sprememb
je preprosto – ta, ki sprejema odločitve, sam upravlja s spremembami
in prejme optimizirane simulacije rešitev bodisi na področju proizvodnje, logistike, kadrovskih odločitev, prodajnih odločitev ali financ.
Pilotski projekt podjetja Bird/VISION bomo lahko spremljali v živo.
22. 5. 2019

5. ŠTAJERSKI GOSPODARSKI FORUM

Napovednik dogodkov odraža stanje na dan 25.
februarja 2019. Pridržujemo si pravico do sprememb
in dopolnitev. V ceno kotizacije ni vračunan 22-% DDV.
Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest

Štajerska gospodarska zbornica

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

GOSPODARSKI IZZIVI
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make IT alive

Implementacija koncepta I4.0/Smart Factory v proizvodno podjetje
na obstoječih napravah in obstoječem informacijskem sistemu

Umetna
Inteligenca

Optimizacija

Učinki uvedbe
platforme
Digitalizacija vseh procesov
Procese in resurse organiziramo v digitalno kopijo
dejanske proizvodnje.

KiberFizični
Sistem

Eno samo orodje za digitalizacijo vseh procesov.

KiberFizični
Objekti

Kvantni preskok v učinkovitosti in prihrankih
Znižanje skupnih stroškov za 8-13% ter zvišanje
produkcije

Optimizacija procesov in poslovnih odločitev
Samodejna optimizacija proizvodnih planov glede
na izbrane kriterije (čas izdelave, stroški,
obremenitve, ...).
Sprotno prilagajanje planov nujnim spremembam
(nova nujna naročila, okvare strojev, zamude ,…).
Popolno orodje za optimizacijo procesov na osnovi
matematičnih algoritmov in umetne inteligence.

Gradnja CPOjev (Kiber-Fizični Objekti) in CPSov
(Kiber-Fizični Sistemi)
Pasivna proizvodnja postane množica celic, ki
tvorijo omrežje Inteligentnih objektov (CPOov).
Celotno podjetje postane proaktiven sistem (CPS),
kar je nujno za uvedbo koncepta I4.0.
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www.stajerskagz.si

www.birdvision.eu

