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Poštnina plačana pri pošti 2102 Maribor

Novi plačni model ali kdo resnično zastopa interese delodajalcev 

Pobuda za odprto letališče Maribor

V čigaven interesu je pobuda za ustavno presojo zakona o vodah?



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

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

Konferenco prirejajo: DKD Ptuj

IZ PRAKSE ZA BOLJŠO PRAKSO
Predstavili bomo praktične primere in izmenjali izkušnje!

? drovska
nferencaKO

Se vidimo
14. in 15. novembra 2019!

14. - 15. november 2019, Rogaška Slatina

KA?
Pomlad je tukaj...

in z njo trenutek, da si rezervirate 
datum našega skupnega druženja na

6. KAdrovski KOnfereci 
v Rogaški Slatini.
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B
rez vizije ni strategije, brez strategije pa ni uspeha. Najpomembnejše so 
tiste strategije, s katerimi je mogoče obvladovati in spodbujati razvoj. In 
vse tovrstne strategije temeljijo na intenzivnem sodelovanju in medseboj-
nem povezovanju, ki pleteta in krepita socialne in poslovne mreže, ki so 

dokazano najuspešnejše takrat, ko se ne omejujejo, ko se pletejo med različnimi 
področji in ne glede na lokalnost, ko so odprte za izmenjevanje znanja, ko navezu-
jejo gospodarske stike in si ne nazadnje nudijo politično podporo. Kaj pa so javno-
-zasebna partnerstva drugega kot sodelovanje akterjev z različnih področij in iz 
različnih portfeljev? 

V zadnjih mesecih je v regiji zelo veliko govora o dveh temah, ki na videz nimata 
veliko skupnega: o vodi in o letališču. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, na kate-
rem deluje najstarejši slovenski letalski klub, imenovan Letalski center Maribor, 
ustanovaljen davnega leta 1927, kjer so od leta 1953 letala jadralna letala in ska-
kali športni padalci in je sedaj že tudi davnega 1976 postalo letališče za komercialni 
mednarodni promet, je drugo največje v Sloveniji. Pa bodimo zelo odkriti – v resnici 
ni nikoli imelo čisto domovinske pravice, ne v Sloveniji in ne na Štajerskem. Kot da 
ne bi vedeli točno, kaj naj z njim počnemo! Imamo ga, pa nimamo njegove strate-
gije razvoja, želimo razmisliti o njegovi prihodnji vlogi, pa ne vemo čisto natančno, 
čigavo je. Prodamo letališče, ne enkrat, večkrat, letališka infrastruktura pa je tako 
ali tako v upravljanju Ministrstva za infrastrukturo. Vsako gospodarstvo potrebuje 
dobro delujočo infrastrukturo; če ima na voljo letališče, ima konkurenčno pred-
nost. Ali gospodarstvo v regiji v svojo logistično razmišljanje vključuje tudi letališče? 

In kaj ima s tem voda? Potem ko je občina Starše vložila na ustavno sodišče zahtevo 
po oceni ustanovnosti in zakonitosti Uredbe o vodovarstvenem območju, o čemer 
pišemo tudi v tej reviji, zelo veliko. Ni namreč dvoma, da je zahteva za ustavno pre-
sojo povezana predvsem s ciljem omejevanja širitve letališča. Toda hiter razmislek ni 
vedno tudi celovit in omenjena pobuda ima lahko širše in daljnosežne posledice, ki 
ne bi zadevale samo širitve letališča, temveč tudi poslovanje večjega števila gospodar-
skih subjektov v območju omenjene vodovarstvene uredbe. 

In kje je tu sodelovanje? Umanjkalo je! Občina je na hitro potegnila potezo, mini-
strstvo, ki je sicer napovedalo spremembe zakona o vodah, je še ni potegnilo in 
zakona še ni vložilo, gospodarstvo je sicer zainteresirano, a ni čisto prepričano, ali 
bi sodelovalo, ljudje pa preko civilne iniciative sporočajo, da imajo po malem igre 
dovolj. Bomo še uspeli pritegniti vse k sodelovanju, povezati niti in narediti mrežo, 
ki bo v dobro vseh? Potrudimo se!

Vaš brezplačni izvod.
Skrbimo za okolje!

Poskrbite, da bo papir  
te revije recikliran!

GOSPODARSKI IZZIVI

UVODNIK

Sodelovanje – pot 
do uspeha 
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Nevarni odpadki

Pri zbiranju je treba posebno pozor-
nost nameniti nevarnim odpadkom, 

ki lahko ob napačnem odlaganju 
povzročijo ogromno škode. 

Med nevarne odpadke spadajo: 
baterije, kartuše, tonerji,  

akumulatorji, pesticidi, zdravila, 
laki in barve, odpadna motorna 

olja in kemikalije. 

Vse te odpadke lahko pustite v 
zbirnih centrih izvajalcev lokalne 

javne službe ravnanja z odpadki, v 
zbiralnicah nevarnih frakcij, premični 

zbiralnici nevarnih odpadkov ali v 
zbirnih centrih, če so urejeni kot 

zbiralnice nevarnih frakcij. Nekatere 
od teh odpadkov zbirajo tudi v 

določenih trgovinah, npr. ob blagajni 
imajo posebne škatle za rabljene 

baterije.

Z ločenim zbiranjem odpadkov 
varujemo okolje in hkrati zagotavlja-
mo industriji stalen vir dragocenih 

surovin in energije.

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

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

Predstavljene so bile novosti o nepovratnih 
sredstvih in finančnih spodbudah, ki bodo 
na voljo v letu 2019, ter ključni poudarki in 
usmeritve pri črpanju kohezijskih sredstev v 
prihodnje.

Finančne spodbude v 2019 in 
prihodnost kohezijske politike 

Nova naprava za čiščenje indu-
strijske odpadne vode je vredna 
4,7 milijona evrov in prečisti do 
450 m3 vode na dan oziroma 19 
m3 na uro in zmanjša količino 
odpadkov do 90 odstotkov.

Henkel – nova 
predčistilna naprava 

Stran 5    .

Vodenje mariborsko-zreške družbe Weiler 
Abrasives je v začetku marca prevzel Jože 
Kaligaro, uspešen slovenski gospodarstve-
nik z dolgoletnimi izkušnjami na področju 
vodenja velikih industrijskih podjetij. 

Novo vodstvo v Weiler 
Abrasives 

Stran 9    .

Stran 18    .

UVODNIK

Sodelovanje – pot do uspeha

VAŠA KOLUMNA

Novi plačni model ali kdo resnično zastopa 
interese delodajalcev
 
DOSEŽKI ČLANOV

Henkel – nova predčistilna naprava za 
čiščenje industrijske odpadne vode

Lek Veterina – novi izdelki prinašajo višjo 
dodano vrednost

Vaša konkurenca že sodeluje s startupi. 
Kaj še čakate!?

KADRI

Novo vodstvo v Weiler Abrasives 

Spodbude za usposabljanje in 
zaposlovanje

DOGAJALO SE JE

Pobuda za odprto letališče Maribor

V čigavem interesu je pobuda za ustavno 
presojo zakona o vodah?

Finančni zajtrk z Slovenskim 
podjetniškim skladom

Ogled najsodobnejše avtomatizirane 
proizvodnje TPV 

AKTIVNOSTI REGIJSKIH SVETOV 
ŠGZ

Strokovni posvet Akademije distribucije 
Elektro Maribor 

PROJEKTI

Poslovne priložnosti in ogled dobrih 
praks v Avstriji

Finančne spodbude v 2019 in prihod-
nost kohezijske politike

Transnacionalni učni dogodek projekta 
»Women in business«

Krožno gospodarstvo Slovenija –
avstrijska Štajerska in B2B srečanje

Italy & Slovenia partnership in
investment & innovation’

NAPOVEDNIK DOGODKOV
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Novi obrat in nova oprema omogočata 
proizvodnjo novega izdelka Actiferm® 
– inovativne vodotopne dopolnilne 
krmne mešanice s probiotiki, vitami-
nom C in eteričnimi olji. 

Lek Veterina z novim objektom 
za nove proizvode 

Stran 6    .

Stran 14    .

Ogled avtomatizirane 
proizvodnje TPV   
Gre za popolnoma avtomatizirano pro-
izvodnjo, kjer roboti nadomeščajo var-
jenje in večino drugih del v proizvodni 
liniji. Avtomatizacija omogoča tudi avto-
matizirano spremljanje podatkov o izdel-
kih od naročila, skozi celotni proces do 
pakiranja in odpošiljanja. 
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VAŠA KOLUMNA 

Novi plačni model ali kdo resnično 
zastopa interese delodajalcev 

V javnosti smo priča številnim raz-
pravam o potrebi po sprejemu 
novega plačnega modela, ki bo 
uredil razmere na področju plač v 
gospodarstvu. Vlada je 28. 2. 2019 
na člane ekonomsko-socialnega 
sveta naslovila poziv k podaji pre-
dlogov, kako pristopiti k obliko-
vanju novega plačnega modela v 
Sloveniji, 1. 3. 2019 pa so vsi člani 
ekonomsko-socialnega sveta pre-
jeli s strani GZS predlog »Social-
nega sporazuma za prenovo plač-
nega sistema v gospodarstvu in 
rast plač v obdobju 2019–2025«. 
Poteza GZS je za preostale delo-
dajalske organizacije predstavljala 
presenečenje. O navedenem pre-
dlogu socialnega sporazuma so 
namreč predstavniki delodajal-
skih organizacij večkrat razpra-
vljali, vendar predlog zaradi števil-
nih nejasnosti in odprtih vprašanj 
ni dobil podpore pri ostalih delo-
dajalskih organizacijah. 

Branje predloga socialnega spo-
razuma GZS razkrije, zakaj ni 
dobil podpore pri ostalih deloda-
jalskih organizacijah. Zelo neja-
sno je zapisana že sama pream-
bula, medtem ko je izhodišča, na 
katerih predlog temelji, mogoče 
označiti za povsem zgrešena. Pov-
sem nerealne so napovedi, da 
bodo povprečne bruto plače do 
leta 2025 zrasle za 24 % oziroma 
2,8 % na leto, kar naj bi se dose-
glo z gospodarsko rastjo, ki bo 
za 2,8 % točke višja od povpre-
čja v EU-28. Kdo in kako bo zago-
tovil takšno rast? Pomladanska 
napoved UMAR za 2019 napove-
duje, da se bo gospodarska rast 
v 2019 in 2020 znižala. Rast plač 
je in mora ostati stvar pogajanj 
na bipartitni ravni, in sicer tako 
znotraj panoge kot znotraj podje-
tij. Zato sporazum GZS, v kolikor 

bi bil sprejet, posega v svobodo 
kolektivnega dogovarjanja.    

Nelogičnosti in nejasnosti vsebu-
jejo tudi nadaljnja poglavja pre-
dloga socialnega sporazuma. V 
navedenem prispevku ni dovolj 
prostora, da bi omenili vse, zato 
naj navedemo zgolj nekatere: 
v poglavju Cilji novega plač-
nega modela je navedeno, da 
je potrebno razviti nov poslovni 
model med delodajalci in deloje-
malci, pri čemer GZS spregleda, 
da plačni model ni poslovni 
model. V nadaljevanju istega 
poglavja se predlagateljem soci-
alnega sporazuma zapiše, da naj 
se stroški dela ne prilagajajo avto-
matično, ampak na podlagi dogo-
vora med socialnimi partnerji, kar 
je v popolnem nasprotju z zgoraj 
navedenim izhodišči predloga. 
Ob izpolnitvi določenih kriteri-
jev naj bi postalo obvezno tudi 
izplačilo poslovne uspešnosti, kar 
je bila do sedaj v veliki večini pri-
merov odločitev delodajalca. Pre-
dlog sporazuma vsebuje številne 
predloge, za katere ni jasno, koga 
zavezujejo oziroma kdo jih bo 
financiral. Tak je na primer pre-
dlog, da se nameni 100 evrov več 
na letni ravni za stalno izobraže-
vanje in usposabljanje ter uvaja-
nje bolj prilagodljivih oblik dela 
za starejše delavce. V to kategorijo 
sodi tudi predlog po povečanju 
izdatkov za raziskovanje in razvoj 
v zasebnem sektorju ali pa pre-
dlog po povečanju stroškov delo-
dajalcev za programe izobraževa-
nja in usposabljanja za 5 % letno 
s ciljem, da dosežejo 3 % celotnih 
stroškov dela. 

Zgolj to, kar je bilo zapisano zgo-
raj, daje jasno podlago za zaklju-
ček, da je predlog sporazuma, 
kot ga predlaga GZS, škodljiv 
za gospodarstvo. Zato se ne gre 
čuditi, da se je kmalu po njego-
vem razkritju vsul plaz kritik tako 
s strani ostalih delodajalskih orga-
nizacij kot tudi s strani posame-

znih podjetij. Vodstvo GZS je 
deležno tudi pozivov k odstopu. 
Poteze vodstva GZS ni mogoče 
razumeti ali racionalno pojasniti. 
Če kdaj, potem je danes potrebna 
enotnost delodajalskih organi-
zacij. Da aktualna vlada ne bo 
zaveznik gospodarstva, se je dalo 
napovedati že ob branju koali-
cijskega sporazuma za obdobje 
2018–2022. To se je tudi potr-
dilo ob sprejemu sprememb 
Zakona o minimalni plači, ki so 
bile sprejete ob odsotnosti vsakr-
šnega socialnega dialoga in kljub 
ostremu nasprotovanju deloda-
jalskih organizacij. Neugodni 
ukrepi za gospodarstvo izhajajo 
tudi iz v letošnjem letu podpi-
sanega sporazuma med vlado 
in Levico. In če dodamo še dej-
stvo, da je v marcu luč sveta ugle-
dal tudi predlog nove Kolek-
tivne pogodbe za gospodarstvo, 
pripravljen s strani sindikalnih 
združenj, je jasno, da je poziv 
k enotnosti delodajalske strani 
na mestu bolj kot kadarkoli do 
sedaj. Upati je, da bo do tega 
prišlo in da bodo delodajalske 
organizacije v prihodnjih tednih 
in mesecih delovale in nastopale 
enotno. Ravnanje GZS, opisano 
v tem prispevku, pa nas opozarja, 
da moramo biti v podjetjih ves čas 
pozorni, ali delodajalske organi-
zacije, katerih člani smo, resnično 
zastopajo interese delodajalcev.  

Mag. Martin Mlakar

Pošta Slovenija, d. o. o. 

info@posta.si
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Avstrijska Koroška
naložbe, širitev & delo
v tehnološko inovativni deželi
z visoko kvaliteto življenja

www.investincarinthia.at
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Avstrijska Koroška
naložbe, širitev & delo
v tehnološko inovativni deželi
z visoko kvaliteto življenja
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DOSEŽKI ČLANOV 

Henkel – nova predčistilna naprava 
za čiščenje industrijske odpadne vode

Henkel Maribor je 9. aprila ob 
prisotnosti uglednih gostov jav-
nosti predstavil novo napravo 
za čiščenje industrijske odpadne 
vode. Naložba je vredna 4,7 
milijona evrov. Naprava, ki 
predstavlja najsodobnejšo teh-
nologijo, je namenjena čišče-
nju industrijske odpadne vode, 
predvsem površinsko aktivnih 
snovi in maščob, ter zmanjša-
nju kemijske potrebe po kisiku. 
Naprava prečisti do 450 m3 
vode na dan oziroma 19 m3 na 
uro in zmanjša količino odpad-
kov do 90 odstotkov, tako da 

se lahko voda odvede v komu-
nalno čistilno napravo.

Direktor podjetja Henkel Mari-
bor Christof Vollstedt je na otvo-
ritveni slovesnosti dejal: ''Kot 
eden največjih zaposlovalcev v 
tej regiji z enako prizadevnostjo 
kot za trajnostni razvoj izpolnju-
jemo tudi pričakovanja v pove-
zavi z našo družbeno odgovor-
nostjo. V podjetju Henkel Mari-
bor, d. o. o., je zaposlenih več 
kot 700 ljudi, ki delajo v proizvo-
dnji in kompetenčnih centrih za 
področja, kot so mikrobiologija, 

načrtovanje materialov, razvoj 
embalaže, raziskave in razvoj''.  

Prireditve so se udeležilil pred-
sednik Republike Slovenije 
Borut Pahor, župan MO Mari-
bor Saša Arsenovič, nemški 
ambasador v Sloveniji Klaus 
Riedel in avstrijska ambasa-
dorka v Sloveniji mag. Sigrid 
Berka. Na slavnostni otvoritvi je 
bil prisoten tudi Mattiasa Czaja, 
višji podpredsednik družbe 
Henkel Global Supply Chain 
B.V. (Henklov center globalne 
verige dobave).

Dubravka Rebernak 

Henkel Maribor, korporativne komunikacije

dubravka.rebernak@henkel.com 

Matthias Czaja, višji podpred-
sednik družbe Henkel Global 
Supply Chain B.V., Saša Arsenovič, 
župan Mestne občine Maribor, 
Borut Pahor, predsednik Repu-
blike Slovenije, in Christof Voll-
stedt, direktor podjetja Henkel 
Maribor 

Henkel je v svetu prisoten z vodilnimi blagovnimi znamkami in tehnologijami v poslovniih enotah 
Adhesive Technologies, Laundry & Home Care ter Beauty Care.
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Poznavanje trga in nova strokovna 
spoznanja usmerjajo podjetje v razvoj 
novih produktov z dokazano aktiv-
nimi učinkovinami v prehrani doma-
čih živali. Vizija razvoja podjetja stremi 
k iskanju izboljšanih, živalim in oko-
lju bolj prijaznih načinov krmljenja na 
podlagi že opravljenih kot tudi novih 
strokovnih raziskav in študij. Dolgo-
ročna razvojna strategija podjetja je 
naravnana k razvoju novih produktov 
z visoko dodano vrednostjo, ki bodo 
zagotavljali učinkovitejše in ekološko 
trajnostno naravnane izdelke. 

Uspeh podjetja postaja čedalje bolj 
odvisen od proizvajanja in ustvarja-
nja privlačnih, inovativnih in uporab-
nih proizvodov ter storitev. Inovacija 
je vsaka novost, katere koristnost se 
potrdi na trgu, v podjetju Lek Veterina 
je to vsak nov ali bistveno izboljšan izde-
lek, ki nastane kot rezultat natančno 
definiranega, optimiziranega tehno-
loškega procesa. Le-ta prinaša večjo 
uporabnost, rešuje določen problem 
ter zadovoljuje potrebe kupca po uspe-
šni, ekonomsko učinkoviti reji s skrbjo 
za dobrobit živali. Za uspešnost inova-
cije morata biti znotraj podjetja zago-
tovljeni ustrezna ustvarjalna klima ter 
finančna, tehnološka in informacij-
ska podpora. Ključnega pomena pri 

razvoju novih inovativnih izdelkov je 
tesno povezovanje in sodelovanje s 
številnimi javnimi institucijami, tako 
domačimi kot tujimi, s čimer se prena-
šajo znanja med gospodarstvom in razi-
skovalno sfero. Glavni namen razvojno-
-raziskovalne dejavnosti v povezavi z 
inovacijsko funkcijo v podjetju je uvaja-
nje novosti, s katerimi se poveča funk-
cionalnost, znižujejo stroški in s tem 
veča konkurenčna prednost podjetja. 
Najpomembnejši dejavnik konkurenč-
nosti podjetja tako v nacionalnem kot 
mednarodnem merilu zdaleč ni več 
cena izdelka, temveč so to dejavniki 
razlikovanja med izdelki, kot so njihova 
izkazana kakovost, inovativnost in funk-
cionalnost.

S tem namenom je v podjetju Lek 
Veterina v razvojno-raziskovalne 
namene osnovana multidisciplinarna 
skupina izkušenih strokovnjakov, ki 
ne le sledi globalnim novostim in 
trendom, ampak jih tudi postavlja. 
Rezultat takšnega dela je izdelek Acti-
ferm®, inovativni izdelek, nagrajen 
s srebrnim nacionalnim priznanjem 
GZS. Actiferm® je inovativna vodo-
topna dopolnilna krmna mešanica s 
probiotiki, vitaminom C in eteričnimi 
olji, ki dokazano spodbuja imunsko 
sposobnost, zmanjša možnost naselje-
vanja patogenih mikroorganizmov v 
prebavni trakt in izboljša proizvodne 
parametre pri perutnini.

Z namenom diverzifikacije podjetja, 
širitvijo obstoječe ponudbe ter strate-
gijo povečanja svoje konkurenčnosti 
je podjetje zgradilo nov obrat z novo 
tehnološko opremo za novo proizvo-
dno linijo tekočih in vodotopnih pro-
duktov, ki jih živalim ponudimo preko 
vode. Nova oprema omogoča tehnolo-
ško platformo za razvojne projekte in 
povečuje možnosti njihovega uspešnega 
zaključka v obliki razvitih produktov, ki 
bodo konkurenčni na trgu veterinar-
skih in živalskih prehranskih izdelkov. 

Lek Veterina – novi izdelki prinašajo 
višjo dodano vrednost

elizabeta.skrget@lek-veterina.si 

www.lek-veterina.si

Podjetje Lek Veterina, d. o. o., je bilo 
ustanovljeno leta 2005 z odcepitvijo 
od farmacevtskega podjetja Lek, d. 
d., Ljubljana. Lek Veterina spada 
med mala podjetja, je v zasebni 
lasti, sedež pa ima v Lipovcih. 
Proizvajajo in prodajajo vitaminsko-
-mikromineralne premikse 
dopolnilnih krmnih mešanic ter 
izdelke za izboljšanje zdravja in 
dobrobiti vseh domačih živali. 

Nov obrat podjetja Lek Veterina

Novi produkt Actiferm®

DOSEŽKI ČLANOV 
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Lek Veterina – novi izdelki prinašajo 
višjo dodano vrednost SSI Schäfer – 

ponudnik modularnih
skladiščnih in 
logističnih sistemov 

Skupina SSI Schäfer je vodilni svetovni 
ponudnik rešitev za modularne skladiščne 
in logistične sisteme. Podjetje deluje po 
vsem svetu s približno 70 operativnimi 
podružnicami, več kot desetimi proizvodnimi 
lokacijami ter z več kot 9500 zaposlenimi. 
V Grazu in Mariboru smo specializirani za 
transportno tehniko in dinamične sisteme 
sortiranja, ki z našo inovativno tehnologijo, 
združeno z znanjem in izkušnjami s področja 
logistike, povečujejo učinkovitost pretoka 
blaga znotraj distribucijskih centrov.

OGLASNO SPOROČILO 

Povezanost različnih sistemov skladiščenja SSI Schäfer

Priznani delodajalec z večletnimi izkušnjami
SEDAJ TUDI V SLOVENIJI!

Najem kadrov
Z najemom delovne sile, vam nudimo 

visoko kakovostne in prilagodljive 
kadrovske rešitve, prilagojene vašim 

zahtevam.

Kadrovska svetovanja
Na področju kadrovskega svetovanja vam 

omogočamo pokrivanje potreb srednjega in 
višjega vodstvenega kadra.

Izobraževanje in usposabljanje
V našem inštitutu za izobraževanje in 

usposabljanje so na voljo tečaji in seminarji, 
z možnostjo individualnega razvoja.

KONTAKT
nuova kadrovske storitve d.o.o.

t: +386 81 81009 01 I f: +386 81 81009 9
e: off ice@nuova.si I h: www.nuova.si
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Vaša konkurenca že sodeluje s 
startupi. Kaj še čakate!?

Uspešna sodelovanja lahko sprostijo 
izjemne obojestranske koristi, a pot do 
tja ni brez izzivov. Kot poudarja Aleš 
Pustovrh, partner v Fil Rouge Capital, 
so uveljavljena podjetja na startupe že 
začela gledati kot na eno od možnosti 
za svoje preoblikovanje – pogosto ime-
novano digitalna transformacija – in se 
začela resno zanimati zanje. Zavedajo 
se namreč, da drži izjava Henryja Ches-
brougha, da “vsi pametni ljudje niso 
zaposleni v vašem podjetju«. 

Do pravih rezultatov le s pravim 
pristopom
Za uspeh inoviranja v sodelovanju s 
startupi so ključni predanost top mene-
džmenta in odlično izpeljani programi, 
namenjeni inoviranju. Zato so v ekipi 
PODIM z vso vnemo pripravili odli-
čen program predavanj in delavnic 
ter nabor 155 najboljših startupov 
& scaleupov (od skupaj 700 prijavlje-
nih), ki ponuja odgovore in rešitve na 
te izzive.

Na PODIM-u ne sodelujejo samo star-
tupi v zgodnjih fazah, temveč pred-
vsem izkušeni startupi & scaleupi, saj 
jih polovica med njimi že uspešno trži 
delujoče produkte in so doslej prido-
bili že za 45 milijonov evrov investicij.

Podjetja prihajajo iz 33 držav, pri čemer 
jih je le slaba četrtina od 155 iz Slove-
nije, kar je z vašega vidika pomembno za 
poznavanje tujih trgov, iskanje širše per-
spektive posla in idej za sodelovanje.

Več kot dve tretjini rešitev sodelujočih 
startupov & scaleupov je namenjenih 
B2B segmentu, predvsem podjetjem iz 
trgovske dejavnosti, finančnega in zava-
rovalniškega sektorja, energetike, infor-
macijskih tehnologij, mikroelektro-
nike, proizvodnje, gradbeništva, logi-
stike, inženiringa, prehrane ...

Tri ure soustvarjanja disruptivnih 
rešitev v elitni družbi
PODIM Genesis je inovativen format 
triurne delavnice po principu design 
sprinta z industrijskimi strokovnjaki,  
predstavniki podjetij in startupov 
na ključne tematike, ki danes kro-
jijo gospodarstvo. PODIM Genesis 
omogoča strukturirano in k rezulta-
tom usmerjeno debato, ki jo boste  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
udeleženci lahko razvijali z domen-
skimi strokovnjaki in predstavniki star-
tupov.

Za 365 dni sestankov v zgolj dveh 
dneh!
Organizatorji PODIM-a so s ciljem po 
dvigu kakovosti mreženja in sestankov 
na novo raven sklenili partnerstvo s fin-
skim podjetjem Deal Room Events, ki 
je sodelovanju s svetovnim gurujem 
marketinga Garyjem Vaynerchukom 
razvilo digitalno platformo za organiza-
cijo in izvedbo 1:1 sestankov.

Seznam vseh 155 izbranih startupov 
& scaleupov je na voljo ob registraciji 
na konferenco PODIM na spletnem 
naslovu www.podim.org.

Kaj si lahko obetate od sodelovanja s startupi in scaleupi? 

• Izboljšanje osnovnega posla z zmanjševanjem stroškov, povečevanjem dodane vrednosti.
• Uvajanje novih, hitrejših, stroškovno učinkovitejših pristopov razvoja in trženja novih produktov.
• Izkoriščanje novih tehnologij in izboljšanje obstoječih poslovnih modelov.

Mitja Sagaj, IRP, Inštitut za raziskovanje podjetništva
mitja.sagaj@startup.si
www.podim.org

Nasvet za menedžerje (CEO, CTO, CFO, CINO, 
CIO …), ki želijo k mreženju s startupi pristopiti 
na učinkovit način.

DOSEŽKI ČLANOV 
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Novo vodstvo v Weiler Abrasives

Vodenje mariborsko-zreške družbe 
Weiler Abrasives je v začetku 
marca prevzel Jože Kaligaro, 
uspešen slovenski gospodarstve-
nik z dolgoletnimi izkušnjami na 
področju vodenja velikih industrij-
skih podjetij. Sporazumna odlo-
čitev vodstva in lastnikov pod-
jetja za menjavo vodstva je bila 
sprejeta konec lanskega poslov-
nega leta na pobudo tedanjega 
direktorja družbe Matjaža Mer-
kana, ki je podjetje uspešno vodil 
od leta 2013, v tem obdobju pa 
pomembno povečal obseg poslo-
vanja ter uspešno zaključil posto-
pek prodaje in integracijo v glo-
balno skupino Weiler Abrasives 

Group. Vizija in strategija družbe 
Weiler Abrasives ostajata nespre-
menjeni in usmerjeni med vodilna 
podjetja na globalnem trgu abra-
zivov. Pri tem se bodo osredoto-
čali na poglabljanje razumevanja 
trgov in potreb uporabnikov za 
razvoj inovativnih izdelkov z visoko 
dodano vrednostjo, ki zagotavljajo 
dolgoročno rast in razvoj podjetja. 

»Matjaž Merkan je v letih vode-
nja pomembno okrepil podjetje 
in uspešno zaključil integracijo v 
globalno skupino Weiler Abrasi-
ves Group, vključno s spremembo 
korporativne blagovne znamke 
in uvedbo organizacijske kulture 

v smeri odličnosti poslovanja,« 
je poudaril Chris Weiler, glavni 
izvršni direktor skupine Weiler 
Abrasives Group, ter dodal, da 
Matjaž Merkan podjetje zapušča 
v odlični kondiciji in z izjemno 
vodstveno ekipo. »Prevzemam 
vodenje družbe, ki je del ugledne 
mednarodne poslovne skupine in 
je eno redkih slovenskih podje-
tij, ki je s svojim izdelki prisotno 
po vsem svetu. Zaključena lastni-
ška transformacija nam bo omo-
gočila, da se popolnoma osredo-
točimo na izvajanje poslanstva 
družbe za doseganje zastavljenih 
strateških ciljev,« je izpostavil novi 
direktor družbe Jože Kaligaro.

Sicer pa Weiler Abrasives, ki bo v letošnjem letu dopolnil 140-letnico delovanja, posluje uspešno. 
V lanskem letu je 825 zaposlenih ustvarilo 81,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je dva 
odstotka manj kot v letu poprej. To je odraz podražitve surovin in upada prodaje na segmentu 
izdelkov za kovinskopredelovalno industrijo zaradi neugodnih političnih in gospodarskih razmer na 
nekaterih ključnih trgih. Pomembno rast pa so zabeležili na najbolj zahtevnih trgih zahodne Evrope 
in odločneje vstopili na indijski trg.

info.slovenia@weilerabrasives.com

Jože Kaligaro,  
direktor podjetja Weiler Abrasives
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Spodbude za usposabljanje in 
zaposlovanje

Delodajalci, želite povečati ekipo 
zaposlenih?
V zadnjih letih so programi aktivne 
politike zaposlovanja postali pomem-
ben del razvoja trga dela in tudi nude-
nja pomoči gospodarstvu. S pomočjo 
ukrepov, ki so namenjeni usklajeva-
nju ponudbe in povpraševanja na trgu 
dela, imajo delodajalci možnost, da 
prejmejo finančno spodbudo za uspo-
sabljanje ali zaposlovanje brezposel-
nih oseb ter okrepijo kader v svojem 
podjetju. Možnost pridobitve nepo-
vratnih sredstev namreč 
nemalokrat olajša odločitev 
za zaposlitev nove osebe.

Veste, kaj vse je na voljo?
Na spletni strani Zavoda za 
zaposlovanje (www.ess.gov.
si) lahko delodajalci pre-
verijo, ali so upravičeni do 
subvencije za nove zaposli-
tve, do povrnitve ali opro-
stitve prispevkov za novo 
zaposlene sodelavce, ali 
lahko prejmejo sredstva za 
sofinanciranje praktičnega 
usposabljanja na delov-
nem mestu, ali jim pripada 
davčna olajšava za novo 
zaposleno osebo.

Programi usposabljanja 
S pomočjo programov praktičnega 
usposabljanja lahko delodajalci spo-
znajo, preizkusijo in usposobijo kan-
didata na konkretnem delovnem 
mestu, preden se odločijo, da bi ga 
zaposlili. Prav tako imajo možnost, da 
zanj dobijo povrnjeno delno povra-
čilo stroškov njihovega usposabljanja. 
Med takšne spadajo programi: Uspo-
sabljanje na delovnem mestu za ran-

ljive in mlade, Delovni preizkus, Uspo-
sabljamo lokalno … 

Zaposlovanje
Med programi aktivne politike zapo-
slovanja, ki so sofinancirani iz Evrop-
skega socialnega sklada, je na voljo kar 
nekaj takšnih, ki omogočajo pridobi-
vanje nepovratnih sredstev za zaposli-
tev brezposelnih.

Program  Zaposli.me je namenjen 
spodbujanju zaposlovanja oseb, prija-

vljenih v evidenci brezposelnih: starej-
ših od 50 let ter starejših od 30 let, ki 
so nizko izobraženi, dolgotrajno brez-
poselni, prejemniki denarne socialne 
pomoči oziroma se bodo po vklju-
čitvi v programe socialne aktivacije 
ponovno aktivirali na trgu dela. Delo-
dajalec lahko pridobi subvencijo za 
zaposlitev, katere višina je odvisna od 
izpolnjevanja kriterijev brezposelne 
osebe in znaša od 5000 do 7000 evrov.

Ukrep Trajno zaposlovanje mladih 
je namenjen mladim do 30. leta sta-
rosti, ki so prijavljeni v evidenci brez-
poselnih oseb. Višina subvencije za 
zaposlitev za nedoločen čas znaša 
5000 evrov.

Spodbude za zaposlovanje oseb iz 
programa Učne delavnice omogo-
čajo delodajalcu, da lahko pridobi 
subvencijo za zaposlitev brezposel-
nih, ki so zaključili praktično usposa-
bljanje v programu Učne delavnice. 

Subvencija znaša 4000 evrov 
za najmanj 6-mesečno zapo-
slitev ali 8000 evrov za naj-
manj enoletno zaposlitev 
brez prekinitve.

Svoje znanje in izkušnje 
lahko v kolektiv prinesejo 
starejše osebe, ki imajo že 
osvojene veščine za kon-
kretna dela in naloge, ki 
so potrebne za opravljanje 
poklica. Delodajalec, ki bi 
želel zaposliti brezposelno 
osebo, ki je dopolnila 58 let 
in več, lahko v okviru pro-
grama Aktivni do upokoji-
tve pridobi subvencijo do 
11.000 evrov za njeno zapo-
slitev za nedoločen čas ozi-

roma najmanj do izpolnitve pogojev 
za upokojitev. 

Javno povabilo Zaposlimo mlade 
delodajalcem omogoča subvencijo za 
zaposlitev brezposelnih, mlajših od 
30 let, ki so se usposabljali v okviru 
inovativnih projektov za zaposlova-
nje. Subvencija znaša 5000 evrov,  
zaposlitev pa mora trajati nepreki-
njeno vsaj leto dni.

Petra Mauer, ZRSZ, Služba za odnose z javnostmi

petra.mauer@ess.gov.si

Dodatne informacije o ostalih programih, rokih za oddajo ponudb ter pridobivanju nepovratnih sredstvih za 
zaposlovanje in tudi za usposabljanje brezposelnih so na voljo na brezplačni telefonski številki Kontaktnega 
centra 080 20 55, na www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude in pri svetovalcih v pisarnah za delodajalce 
na uradih za delo.
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Pobuda za odprto letališče Maribor

Kaj se bo z letališčem Edvarda Rus-
jana Maribor zgodilo po 15. juliju 
letos? Tega v tem hipu v resnici 
nihče ne ve, Ministrstvo za infra-
strukturo namreč še ni predsta-
vilo načrta, kako namerava zagoto-
viti nadaljevanje obratovanja letali-
šča. Morebitno zaprtje bi prekinilo 
helikoptersko reševanje za celotni  
severovzhodni del Slovenije, one-
mogočena bi bila tudi obramba 
pred točo. Seveda pa gre pred-
vsem za pomemben infrastrukturni 
objekt, ki bi moral pomeniti kon-
kurenčno prednost regije, tako pa 
že nekaj časa visi njegova usoda na 
nitki. V skrbi za prihodnost letališča 
je nastala Pobuda za odprto letališče 
Maribor, ki so jo podpisali: 

• Marko Soršak, župan občine Hoče 
- Slivnica

• Štefan Mally, vodnja helikopter-
ske nujne medicinske pomoči, ZD 
Adolfa Drolca Maribor 

• Aleksandra Podgornik, direkto-
rica ŠGZ

• Tone Bračko, vodja prometa 
Aerodrom Maribor

• Stanko Krajnc, predsednik Letal-
skega centra Maribor

• Sandi Knez, direktor Letalske šole 
ACC

Prihodnost letališča z vprašajem?
V podravski regiji z zaskrbljeno-
stjo spremljamo dogajanja v zvezi z 
letališčcem Edvarda Rusjana Mari-
bor. Po zapletih, povezanih s širi-
tvijo letališča, je dosedanji najemnik 
v začetku 2019 odpovedal najemno 
pogodbo. Z letališčem je dolžan 

upravljati šest mesecev po odpovedi 
pogodbe, potem pa letališka infra-
struktura preide nazaj v upravljanje 
Republiki Sloveniji oz. Ministrstvu 
za infrastrukturo v njenem imenu. 
15. julija 2019 (okvirno) poteče 
navedeni rok, do takrat je okvirno 
100 dni, nihče pa ne odgovori na 
vprašanje, kakšna bo usoda leta-
lišča dan potem! V pobudi se ne 
opredeljujemo do vprašanja širi-
tve letališča, odločno pa nasprotu-
jemo zaprtju. V njega je bilo vlo-
ženo preveč truda, denarja in časa, 
da bi mirno dovolili, da se zaprejo 
njegova vrata.

Letališče s klicajem!
Letališče Maribor je kot letališče 
za komercialni promet zaživelo 
leta 1976, kot športno pa že leta 
1953. 1999 je bila obnovljena vzle-
tno-pristajalna steza, leta kasneje 
pa tudi letališka ploščad. V letih 
2004 in 2005 je družba Aerodrom 
Maribor, d. o. o., obnovila vso 
lastno infrastrukturo, vključno z 
obnovo in dograditvijo zaščitne 
ograje ter potniškega terminala. 
Vlada RS je februarja 2008 spre-
jela sklep o preimenovanju leta-
lišča Maribor v letališče Edvarda 
Rusjana Maribor. Svojo trenutno 
podobo z otvoritvijo terminala B 
– odhodi je letališče dobilo leta 
2012. V izgradnjo novega termi-
nala je bilo vloženo 15 milijonov 
evrov. LetaIišče Edvarda Rusjana 
je sedaj drugo največje mednaro-
dno letališče v Sloveniji in edino, 
ki je v celoti v lasti Republike Slo-
venije.

Regija, njeno letališče in njegov 
potencial
Mariborsko letališče je močno vpeto 
v regijo. Na njem delujejo letal-
ska enota policije, carinska služba, 
hidrometeorološka služba in nujna 
medicinska pomoč. Vse te dejavno-
sti so lahko potencialno ogrožene, 
saj Ljubljana samo čaka povod, kako 
racionalizirati stroške in vse službe 
centralizirati, kolikor je to mogoče. 
Želimo pa si, da vse te službe, 
pomembne za varnost in kakovost 
bivanja, ostanejo v naši regiji.

Leta 2016 je, 10 let kasneje kot zaho-
dni, tudi vzhodni del Slovenije dobil 
svojo enoto helikopterske nujne 
medicinske pomoči (HNMP), ki 
deluje z mariborskega letališča v 
sodelovanju z letalsko policijsko 
enoto in slovensko vojsko. Helikop-
terske pilotske posadke poleg nujnih 
intervencij v okviru HNMP posredu-
jejo tudi pri nujnih medbolnišnič-
nih prevozih in reševalnih akcijah 
Uprave RS za zaščito in reševanje. 
V primeru zaprtja letališča 15. julija 
2019 grozi omejitev možnosti zdra-
vstvenih intervencij, kar povečuje tve-
ganje za zdravje in življenje prebival-
cev severovzhodne Slovenije.

Na podrocju letališča je Letalski cen-
ter Maribor s svojimi športnimi in 
komercialnimi aktivnostmi konti-
nuirano prisoten že sedemdeset let. 
Leta 1974 so svoje nepremičnine, na 
katerih danes stoji letališče, odstopili 
občini  Maribor in družbi Aerodrom 
Maribor z namenom nadaljnjega 
razvoja, ki ga bo omogočila izgra-

DOGAJALO SE JE 
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dnja asfaltne steze. Pridobiteljici 
sta se pogodbeno zavezali zagota-
vljati nemoteno obratovanje leta-
lišča in sobivanje obeh entitet 
na njem. Kasneje, ko je letališko 
infrastrukturo od občine prevzela 
država, se je pridružila zavezan-
kama za zagotavljanje sobivanja 
na letališču. Morebitno zaprtje 
letališča po izteku odpovednega 
roka trenutnemu najemniku bi 
pomenilo prizemljitev vseh nji-
hovih letal za nedoločen čas, saj  
tako velike flote ni mogoče pre-
staviti na druga letališča.

Podravska regija beleži drugo najvišjo 
stopnjo brezposelnosti v Sloveniji, in 
sicer 10,8 %. V primeru zaprtja letali-
sca 15. julija 2019 bi delo izgubili tudi 
zaposleni na letališču, zaradi poveza-
nosti z letališčem pa potencialno tudi 
številni okoliški obrtniki, dobavitelji 
in servisne dejavnosti.

Letališče pa ima tudi svojo 

pomembno gospodarsko vlogo, ki 
je trenutno res slabo izkoriščena, 
vendar ima pomemben potencial, 
zlasti glede na gospodarsko cono, 
ki raste v neposredni bližini.

Poziv Vladi  Republike Slovenije  
k odgovornemu  ravnanju  za  
ohranitev obratovanja letališča

Vlado RS pozivamo, naj javnost 
seznani, kakšni so njeni načrti s pri-
hodnostjo letališča:

1. Če nameravajo letališče zapreti, naj 
nam to jasno povedo.

2. Če nameravajo zagotoviti nadaljeva-
nje obratovanja letališča, nas zanima, 
na kakšen način načrtujejo to storiti. 
Do zaprtja letališča je okvirno 100 
dni. Ker poznamo dolžino upravnih 
postopkov, nas skrbi, kaj lahko v tako 
kratkem času sploh storijo. Je javni 
razpis s pogoji, ki so se izkazali za nea-
traktivne, zadosten odgovor na izziv 
ali zgolj umivanje rok?

ZAKLJUČEK 
 
V prvem koraku terjamo jasne 
odgovore na zastavljena vprašanja. 
Napovedujemo pa, da bomo storili, kar 
je v naši moči, da bi letališče delovalo 
še naprej in da se zanj najde ustrezen 
poslovni model. Objava razpisa za 
izbiro novega najemnika s sedanjimi ali 
pa nekoliko spremenjenimi pogoji ne 
bo zagotovila želenega, torej trajnega 
in stabilnega rezultata. Letališče 
potrebuje podporo, za katero obstajata 
tako pravna podlaga kot evropska 
regulativa. Regija za  svoje letališče 
ne  potrebuje  priviligirane obravnave,  
temveč  le enakopravne  pogoje  s  
tistimi, ki  jih ima obalno letališče. Če 
lahko podporo prejema ljubljansko 
letališče, profitabilno in v  tuji lasti,  ni  
razloga, da  je ne bi namenili  tudi  še  
zadnjemu mednarodnemu letališču v 
državni  lasti.

Letališče Edvarda Rusjana Maribor Aerodrom Portorož
Število komercialnih potnikov v 10 letih 117.555 1.500

Lastništvo RS V CELOTI RS je manjšinski lastnik

Število zaposlenih 32 12

Državna pomoč ZAVRNJENA Odobrena

Primerjava med letališčem Edvarda Rusjana Maribor in letališčem Portorož
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DOGAJALO SE JE 

Občina Starše je na ustavno sodi-
šče naslovila zahtevo po oceni 
ustavnosti in zakonitosti Uredbe 
o vodovarstvenem območju za 
vodno telo vodonosnikov Ruš, 
Vrbanskega platoja, Limbu-
ške dobrave in Dravskega polja 
ter njene skladnosti z drugim 
odstavkom 69. člena Zakona o 
vodah (ZV-1), ki naj bi prepove-
doval uporabo nevarnih snovi na 
vodovarstvenih območjih. 

Cilj: omejevanje širitve letališča 

Ni dvoma, da je odločitev sve-
tnikov in svetnic Občine Starše 
povezana predvsem s ciljem ome-
jevanja širitve letališča Edvarda 
Rusjana Maribor. Toda hiter in 
usmerjen razmislek ni vedno 
celovit in omenjena pobuda ima 
lahko veliko širše in zelo daljno-
sežne posledice, ki ne bi zadevale 
samo širitve letališča, temveč tudi 
poslovanje večjega števila gospo-
darskih subjektov v območju 
omenjene vodovarstvene uredbe. 
Glede na prakso dela ustavnega 
sodišča je zelo verjetno, da bi 
sporno Uredbo presojalo z vidika 
skladnosti z drugim odstavkom 
69. člena ZV-1 v celoti in ne zgolj 

v delu, ki se nanaša na izgradnjo 
nove in posodobitev obstoječe 
letališke infrastrukture. In če bi v 
presoji ustavno sodišče ugotovilo 
neskladje, bi lahko morebitna 
ugotovitev neustavnosti ali neza-
konitosti uredb ali njihova raz-
veljavitev privedla do preneha-
nja možnosti dela velikega števila 
gospodarskih subjektov. Zakon o 
vodah namreč ne ločuje »večjih 
ali manjših« zavezancev, ampak 
naj bi na splošno prepovedal vse 
»nevarne« snovi v vodovarstve-
nem območju. 

Številna podjetja se bodo znašla 
v težavah

Številne gospodarske družbe v 
naši regiji bi se v tem primeru 
znašle v brezizhodni situaciji, 
čeprav so v preteklosti izpolnile 
vse zahteve države in pridobile 
vsa potrebna dovoljenja. Ob tem, 
da tudi mnogi gospodarstve-
niki že dalj časa poudarjajo, da 
je zakon potrebno spremeniti, 
in to na način, da bo jasen in ne 
bo dopuščal različnih interpre-
tacij. Sedaj že bivši minister za 
okolje in prostor Jure Leben je 
sicer napovedal spremembe tega 

zakona in ustvaril pričakovanje, 
da se bo še letos začela obrav-
nava in se bo zakon ustrezno 
spremenil ter odpravil vse obsto-
ječe kontradiktornosti. Spre-
memba zakona bi tudi odpravila 
potrebo po ustavni presoji. 

Iskati je treba rešitve, ne samo 
postavljati prepovedi

Letališče je točka, o kateri se 
je treba pogovarjati in najti 
neko skupno rešitev, saj ni 
pomembno le za gospodar-
stvo regije, zavedati se je treba 
tudi drugih okoliščin. Zaprto 
najbrž ni niti najboljša, pred-
vsem pa ne najbolj gospodarna 
odločitev. Letališče je prednost 
regije in skupaj bi morali raz-
misliti o strategiji njegovega 
razvoja. Prav tako, kot je voda 
naša skupna skrb in skupna 
dobrina. Tako kot regija potre-
buje vodo, infrastrukturo in 
mnogo drugega, pa potrebuje 
tudi podjetja, ki bodo uspešno 
poslovala, dajala delo in odpi-
rala nove možnosti regiji. In na 
to moramo misliti vsi, ki nam 
je Štajerska pomembna in si 
želimo njenega razvoja.

V čigavem interesu je pobuda za 
ustavno presojo zakona o vodah?
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DOGAJALO SE JE 

Finančni zajtrk s Slovenskim 
podjetniškim skladom

Ogled najsodobnejše avtomatizirane 
proizvodnje TPV

Ponudba Slovenskega podjetni-
škega sklada je letos tako obsežna 
kot še nikoli doslej. Samo v leto-
šnjem letu načrtujejo podporo1500 
projektom v skupni vrednosti 120 
milijonov evrov. V ta namen smo 
skupaj s predstavniki SPS pripravili 
predstavitev ukrepov:
• program spodbud za mikro, 

mala in srednje velika podjetja, 
t. i. vavčerji,

• spodbude za zagon inovativnih 
podjetij,

• garancije sklada za bančne kre-
dite,

• mikrokrediti na problemskih 
območji RS.

Mag. Simona Grobelnik iz Sektorja 
razvojnih služb na Slovenskem pod-
jetniškem skladu je povedala, da se 
podjetja vse bolj poslužujejo njiho-
vih ukrepov, zato se ponudba ukre-
pov hitro spreminja. Ključno je, da 
zainteresirani predstavniki gospo-
darstva redno spremljajo objave 
sklada na njihovi spletni strani. 

Udeleženci in udeleženke semi-
narja so imeli priložnost pridobiti 
informacije o razpisnih pogojih iz 
prve roke, hkrati pa so lahko izpo-
stavili tudi probleme, s katerimi 
se srečujejo po prejemu katere od 
podpor.

Sredi aprila so člani Štajerske 
gospodarske zbornice obiskali 
podjetje TPV, poslovno enoto 
Velika Loka. Gre za popolnoma 
avtomatizirano proizvodnjo, kjer 
roboti nadomeščajo varjenje in 
večino drugih del v proizvodni 
liniji. Avtomatizacija omogoča 
tudi avtomatizirano spremljanje 
podatkov o izdelkih od naročila, 
skozi celotni proces do pakiranja 
in odpošiljanja.

Tovarna v Veliki Loki je primer 
tovarne po sistemu 4.0. Poslovno 
srečanje je bila tudi priložnost 
seznanitve z dobrimi izkušnjami 
podjetja, ki skrbi za lasten razvoj 
in inoviranje. Vsi, ki so se udele-
žili ogleda, so si bili edini: tovrstne 
ekskurzije so izjemno koristne, zato 
si jih želijo tudi v prihodnje.

Nina Pohleven, projektna koordinatorka
nina.pohleven@stajerskagz.si

Mia Miše, ŠGZ, pomočnica vodje  
skrbniškega sistema

mia.mise@stajerskagz.si

Mag. Simona Grobelnik, SPS 

Ogled proizvodnje TPV
Avtorica Nina Gorjup, TPV

Sedež Skupine TPV je v Sloveniji, 
od koder so upravljanje vse ključne 
dejavnosti vseh poslovnih divizij. 
Skupino TPV sestavljajo 4 podjetja, 
ki delujejo na 5 lokacijah v Sloveniji 
in na 1 lokaciji v Srbiji. 

Podjetje TPV Prikolice s Ptuja je del Skupine TPV, ki je eden vodilnih razvojnih dobaviteljev in deluje na globalnem 
trgu avtomobilske industrije.  
Podjetje je med pogostimi prejemniki nagrad za inovacije, samo lani so jih prejeli sedem. Osrednjo dejavnost skupine predstavljata 
razvoj in proizvodnja različnih sestavnih delov za avtomobilsko industrijo, dopolnjujejo pa ju razvoj in proizvodnja prikolic (TPV 
Prikolice) ter prodaja in servis vozil (TPV Avto). Razvojnim kompetencam družbe TPV zaupajo najzahtevnejši proizvajalci vozil za 
najprestižnejše blagovne znamke, kot so BMW, Mercedez Benz, Volvo, Rolls Royce, Jaguar, Land Rover, Renault idr.
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Finančni zajtrk s Slovenskim 
podjetniškim skladom

Ogled najsodobnejše avtomatizirane 
proizvodnje TPV

V
ir

: w
w

w
.v

la
da

.si
Strokovni posvet Akademije 
distribucije Elektro Maribor 

Predhodno posvetovanje o celo-
vitem nacionalnem energetskem 
in podnebnem načrtu je bilo izve-
deno 18. marca 2019 v prostorih 
Akademije distribucije Elektro 
Maribor. 

Ministrstvo za infrastrukturo je 
pripravilo osnutek celovitega 

nacionalnega energetskega in 
podnebnega načrta Republike 
Slovenije (osnutek NEPN), ki 
temelji na že pripravljenih stro-
kovnih podlagah, ki so javno 
dostopne na http://www.ener-
get ikaporta l . s i/dokument i/
strateski‐razvojni‐dokumenti/
nacionalni‐energetski‐in‐pod -
nebni‐nacrt/dogodkipredhodno‐
posvetovanje/.

Namen srečanja so bile poglo-

bljena razprava ter priprave stro-
kovnih predlogov in komentarjev 
za oblikovanje in izdelavo kvalite-
tnega razvojnega dokumenta, ki bo 
upošteval enakomeren, socialno 
pravičen razvoj in doseganje ciljev 
brezogljične družbe. 

Predstavitve so bile zanimive, 
mestoma tudi zelo konkretne, in 
vsi sodelujoči so predstavili svoje 
poglede s svojega ekspertnega 
področja.

Mia Miše, ŠGZ, pomočnica vodje  
skrbniškega sistema

mia.mise@stajerskagz.si

AKTIVNOSTI REGIJSKIH SVETOV ŠGZ 



OGLASNO SPOROČILO
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PROJEKTI

Poslovne priložnosti in ogled dobrih 
praks v Avstriji 

V mesecu aprilu smo v okviru 
SPOT svetovanje malim hote-
lirjem in ponudnikom turi-
stičnih storitev omogočili sre-
čanja s ponudniki podob-
nih storitev in oglede dobrih 
praks v Avstriji. Način povezo-
vanja ponudnikov na avstrij-
ski strani in predvsem vpogled 
v organizacijo dela in trženje 
storitev so bile ključne kori-
sti, ki so jih s srečanji prido-
bila slovenska podjetja. Ogle-
dali smo si bogato turistično 
ponudbo na avstrijski vinski 
cesti, se seznanili z njihovim 
načinom dela in dobili vpo-
gled v primer dobrega sodelo-
vanja med mestom in gospo-
darstvom v kraju Gamlitz, 
ki slovi po svojem Motorik 
parku. Pomembni so bili tudi 
osebni razgovori med sloven-
skimi in avstrijskimi ponu-
dniki, ki bodo doprinesli k 
boljšemu sodelovanju in pove-
zovanju na področju turizma 
med državama. Poslovna sre-
čanja z individualnimi razgo-
vori so namreč odlična prilo-
žnost za navezovanje stikov, 
izmenjavo izkušenj in poslov-
nih informacij ter prenos 
dobrih praks.

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

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



www.stajerskagz.si18

PROJEKTI

Finančne spodbude v 2019 in 
prihodnost kohezijske politike 

Za člane zbornice in člane SRIP – 
Krožno gospodarstvo smo konec 
marca pripravili posvet o nepovra-
tnih sredstvih in finančnih spod-
budah, ki bodo na voljo v letu 
2019, ter o ključnih poudarkih in 
usmeritvah pri črpanju kohezij-
skih sredstev v prihodnje.

Mag. Karin Žvokelj, vodja Službe 
za razvojna sredstva, MGRT, je 
predstavila njihov nabor razvoj-
nih sredstev, ki bo v letošnjem letu 
znašal 243,8 mio EUR. Na ministr-
stvu si želijo partnerskega odnosa 
z upravičenci, zato se osredotočajo 
na izboljšanje postopka od prijave 
do prejema subvencije, z name-
nom hitrejše obravnave vlog in 
pospešitve izplačil.

Jernej Salecl, vodja Sektorja za 
industrijo, spodbujanje inova-
tivnosti in tehnologijo, Direk-

torat za internacionalizacijo, 
podjetništvo in tehnologijo, 
MGRT, se je v svojem nagovoru 
med drugim osredotočil tudi 
na izzive, ki prihajajo z naslova 
deljenja sredstev za vzhodno in 
zahodno kohezijsko regijo, pri 
čemer je občinstvo izpostavilo, 
da je na vzhodu potrebna pred-
vsem izgradnja ustrezne infra-
strukture, v kolikor želimo v 
prihodnje počrpati predvidena 
razvojna sredstva, ki jo bo za 
vzhod vedno več.

Mag. Marta Slokar, sekretarka, 
Sektor za industrijo, spodbuja-
nje inovativnosti in tehnologijo, 
Direktorat za internacionaliza-
cijo, podjetništvo in tehnologijo, 
MGRT, je predstavila javni raz-
pis za »spodbude za raziskovalno-
-razvojne projekte 2«, za katerega 
bo rok za oddajo ponudb predvi-

doma konec septembra ali najka-
sneje v mesecu novembru.
Mag. Egon Milanič iz Sektorja za 
izvajanje kohezijske politike, Urad 
za razvoj MJU, je predstavil javni 
razpis s področja interneta stvari 
za pametna mesta in skupnosti, ki 
bo odprt za prijavo jeseni 2019 in 
jeseni 2020. 

Gregor Rome pa je govoril o trenutno 
aktualnih finančnih spodbudah za 
gospodarstvo, ki jih ponujajo na 
Eko skladu.

Posvet je zaključil Marko Hren iz Sek-
torja za koordinacijo pametne speci-
alizacije, Služba Vlade RS za razvoj in 
kohezijsko politiko, ki je predstavil 
koncept Slovenske strategije pame-
tne specializacije in perspektivo te 
strategije po 2020 ter osredotočanje 
kohezijske politike po 2020 na pet 
prednostnih ciljev.

Nina Pohleven, projektna koordinatorka
nina.pohleven@stajerskagz.si

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«
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PROJEKTI

Transnacionalni učni dogodek 
projekta »Women in business«

V sodelovanju z Mariborsko 
razvojno agencijo smo v Mari-
boru gostili partnerje projekta 
Pospeševanje ženskega podjetni-
štva v Podonavju (WOMEN IN 
BUSINESS).

Projektnim partnerjem iz Bol-
garije, Avstrije, Hrvaške, Nem-
čije, Romunije, Madžarske, Mol-
davije ter Bosne in Hercegovine 

smo predstavili primere dobrih 
praks na področju ženskega 
podjetništva iz Slovenije, med 
drugim tudi regijski svet Poslov-
nih žensk in podjetnic – PERLE, 
ki že od leta 2012 deluje pod 
našim okriljem.

Ogledali smo si razstavo UGM 
Women, (Be)coming, obiskali 
smo Metko Kavčič, akademsko 
slikarko, ki deluje kot samo-
stojna kulturna delavka, ter 
mladi podjetnici Tino Krajnc 
in Lucie Görlichová, ki v Mari-
boru vodita trgovino Slovenska, 

vsaka pa ima tudi svojo blagovno 
znamko.

V okviru srečanja smo potrdili 
transnacionalno študijo žen-
skega podjetništva, ki primerja 
stanje na področju ženskega 
podjetništva v državah vseh 
sodelujočih partnerjev. Na pod-
lagi ugotovitev iz študije bodo v 
naslednjih mesecih oblikovani 
model usposabljanj za mlade 
podjetnice ter priporočila za 
oblikovalce javnih politik na 
področju spodbujanja ženskega 
podjetništva.

Projekt je financiran s skladi EU (ESRR, IPA; ENI)

Nina Pohleven, projektna koordinatorka
nina.pohleven@stajerskagz.si

Finančne spodbude v 2019 in 
prihodnost kohezijske politike 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«
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Krožno gospodarstvo Slovenija – 
avstrijska Štajerska in B2B srečanje

Na osnovi sodelovanja Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 
(MGRT), SRIP – Krožno gospodar-
stvo, Gospodarske zbornice Avstrije 
(WKO) in Centra za internacionaliza-
cijo avstrijske Štajerske (ICS), Green-
Tech Cluster Styria ter mreže EEN je 
16. aprila 2019 potekal poslovni čez-
mejni dogodek Krožno gospodarstvo 
Slovenija – avstrijska Štajerska in B2B 
srečanje (Circular Economy Slovenia-
-Styria panel & B2B Meeting) v ICS v 
Gradcu. 

Namen srečanja je bila predstavitev in 
navezovanje stikov za sodelovanje slo-
venskih in avstrijskih podjetij, ki delu-
jejo na področju krožnega gospodar-
stva, in sicer s poudarkom na področju 
energije in odpadkov. 

Slovensko delegacijo so sestavljali:
• MGRT: mag. Matej Skočir, sekretar, 

vodja Sektorja za internacionaliza-
cijo na Direktoratu za internacionali-
zacijo, podjetništvo in tehnologijo na 
MGRT,  Dijana Madžarac, sekretarka, 
prav tako iz Sektorja za internacionali-
zacijo, Marlen Skarlovnik, sekretarka, 
vodja Sektorja za podjetništvo, po 
pooblastilu, mag. Marta Slokar, sekre-
tarka iz Sektorja za industrijo, spodbu-
janje inovativnosti in tehnologijo,

• MZZ: mag. Dušan Pšeničnik, eko-
nomski svetovalec na Veleposlaništvu 
RS na Dunaju,

• SRIP – Krožno gospodarstvo: dr. Dra-
gica Marinič, koordinatorica SRIP, 
Štajerska gospodarska zbornica, in 
člani iz vrst gospodarskih družb in 
inštitucij znanja: dr. Mojca Pober-
žnik in dr. Andreja Gutmaher, IOS, 
d. o. o., Miha Trdin, SIJ Acroni, d. o. o., 
Maja Mešl, direktorica Fakultete za 
tehnologijo polimerov, Igor Kos, 
Inštitut WCYCLE Maribor, Branko 
Kosi, svetovalec uprave Snage, d. o. o., 
Maribor,  Vesna Mujaković, direkto-
rica Fonaterm, d. o. o., Vanja Turič-
nik, Wood K plus,

• študentje Fakultete za kemijo in 
kemijsko tehnologijo Univerze v 
Mariboru, ki projektno sodelujejo na 
področju krožnega gospodarstva.

S strani slovenske delegacije je pri-
sotne pozdravil mag. Matej Sko-
čir, MGRT, in izpostavil dosedanje 
dobro gospodarsko sodelovanje med 
Slovenijo in avstrijsko Štajersko. Pou-
daril je pomen skupnega razvoja in 
sodelovanja za potrebe večje kon-
kurenčnosti na globalnem trgu, še 
posebej na aktualnih področjih, med 
katere spada tudi krožno gospodar-
stvo. Organizatorjem iz Avstrije se je 
zahvalil za topel sprejem, gostolju-
bje ter za udeležbo avstrijskih podje-
tij in hkrati povabil na poslovni čez-
mejni dogodek na temo krožnega 
gospodarstva, ki bo v Sloveniji še v 
tem letu.

Zatem je zbrane pozdravil Bern-
hard Puttinger, direktor Green-
Tech Cluster Styria, in na kratko 
predstavil cluster – grozd, ki  zdru-
žuje okoli 200 podjetij in razisko-
valnih organizacij. Grozd je prejel 
prestižni naziv 'najboljši svetovni 
grozd za okoljske tehnologije' – 
najbolj inovativna dolina zelene 
tehnologije na področjih ener-
getske in okoljske tehnologije, ki 
vključujejo zelene energije, zelene 
vire in zelene gradnje. GreenTech 
je prejel tudi najvišji, zlati znak za 
odličnost upravljanja grozda na 
ravni EU (Cluster Management 
Excellence).

S strani dr. Dragice Marinič, ki 
je sodelovala pri organizaciji 
dogodka skupaj z Dijano Madža-
rac, MGRT, mag. Karin Hölbling, 
ICS, in  mag. Therese Schwarz, 
GreenTech Cluster, je sledila 
predstavitev SRIP – Krožno gospo-
darstvo, s poudarkom na strategiji 
SRIP, inovativnih izdelkih, stori-
tvah in prebojnih tehnologijah, 
internacionalizaciji oziroma med-
narodnem razvojnem in gospodar-
skem povezovanju, digitalizaciji 
ter iskanju po možnosti čezmej-
nih partnerskih povezav, sodelo-
vanju v verigah vrednosti za večjo 
konkurenčnost ter lažji in hitrejši 
vstop na globalni trg.

PROJEKTI

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

Projekt SRIP – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
Dr. Dragica Marinič, koordinatorica SRIP – Krožno gospodarstvo
dragica.marinic@stajerskagz.si
www.srip-krozno-gospodarstvo.si
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Krožno gospodarstvo Slovenija – 
avstrijska Štajerska in B2B srečanje

Predstavitve slovenskih podje-
tij in raziskovalnih organizacij

1. Dr. Mojca Poberžnik iz IOS, d. o. o., 
je predstavila projekt RESYNTEX, ki 
poteka v okviru Programa H2020 in 
predstavlja tehnološko inovacijo pre-
delave tekstilnih odpadkov v sekun-
darne surovine. Postavitev pilotne 
proizvodnje je načrtovana v prvi 
polovici leta 2019 v Mariboru.

2. Miha Trdin iz SIJ Acroni, d. o. o., 
je predstavil delovanje podjetja in 
ključne končne izdelke ter izposta-
vil odpadke, tehnološke rešitve, ki se 
navezujejo na področje sekundarnih 
surovin. 

3. Maja Mešl s Fakultete tehnologij 
polimerov je predstavila delovanje 
fakultete, izpostavila vpetost v med-
narodno sodelovanje na področju 
polimerov na ravni razvojno-razisko-
valnega dela in povezovanja z gospo-
darstvom.

4. Branko Kosi iz Snage, d. o. o., Mari-
bor, je na kratko predstavil javno 
podjetje, pomen krožnega gospo-
darstva ter nove krožne projekte, ki 
jih izvajajo, vključno z novo sortir-
nico.

Predstavitve avstrijskih  podjetij

1. ACIB, Avstrijski center za industrij-
ske biotehnologije, je mednarodni 
kompetenčni center, ki razvija nove, 
okolju prijazne, ekonomsko in teh-
nično napredne procese za bioteh-
nološko, farmacevtsko in kemično 
industrijo – pri čemer jim je vzor 
narava (www.acib.at). 

2. EVK DI Kernschhaggl GmbH  je 
strokovno podjetje, eko sistem za 
industrijske celovite rešitve, klasifika-

cijo podatkov, ki temeljijo na senzor-
skih tehnologijah na področju sor-
tiranja, pregledovanja, spremljanja, 
analiz procesov in nadzora v živil-
skopredelovalnih, farmacevtskih, 
reciklažnih in rudarskih sektorjih 
(www.evk.biz).

3. REDWAVE a division of BT-Wol-
fgang Binder GmbH je zanesljiv 
partner za inovativne in ekono-
mične rešitve v reciklažni in rudar-
ski industriji. Zagotavljajo najsodob-
nejše sortirne rešitve in tudi sortirne 
stroje za zagotavljanje največjega 
izkoristka pri napravah za reciklira-
nje in s tem ekonomičnost in visoko 
stopnjo proizvodnje v najvišji čistosti 
(www.redwave.com). 

4. Schaller Messtechnik je podjetje, 
ki razvija, proizvaja in distribuira 
profesionalne naprave za merjenje 
vlage in celovite rešitve. Med naj-
novejše proizvode spadajo meril-
niki vlage, ki so na trgu omogo-
čili nove standarde merjenja vlage 
(www.humimeter.com).      

5. i2m GmbH je podjetje, ki se osre-
dotoča na tehnološki razvoj in sve-
tovanje pri upravljanju za inovacije, 
strategijo in organizacijo. Podjetjem 
nudijo podporo pri prepoznavanju 
in razvoju novih izdelkov in storitev 
kakor tudi pri nadaljnjem razvoju 
podjetja. V tehnoloških projektih 
razvijajo pametne nove izdelke in 
storitve z vključevanjem obstoječih 
tehnologij in novih poslovnih pristo-
pov (www.i2m.at).

Po predstavitvah je sledilo mreže-
nje in B2B srečanje predstavnikov 
podjetij, medtem pa so si predstav-
niki MGRT ogledali še Talent cen-
ter, ki deluje v okviru WKO Štajer-

ska in je namenjen usmerjanju mla-
dih pri nadaljnjem usposabljanju po 
osnovni šoli. 

Pred ogledom podjetja Sauberma-
cher Dienstleistungs AG je Ralf Mit-
termayr na kratko predstavil podje-
tje, ki je vodilna zasebna družba za 
upravljanje z odpadki in recikliranje 
v Avstriji. Podjetje zaposluje pribli-
žno 3200 ljudi v šestih različnih drža-
vah, tudi v Sloveniji. V podjetju razvi-
jajo koncept, da se celotna industrija 
odpadkov vse bolj razvija v smeri 
upravljanja virov; pridobivanje neka-
terih surovin in recikliranih odpad-
kov iz odpadkov postaja vse bolj 
pomembno. Saubermacher sledi 
viziji 'nič odpadkov' (zero waste). 
Svojim kupcem ponujajo inovativne 
rešitve za odlaganje odpadkov z naj-
sodobnejšimi zbirnimi, sortirnimi 
in čistilnimi napravami, da bi lahko 
dodatno optimizirali obratovanje ali 
ravnanje s komunalnimi odpadki, 
pri tem jim je ključna konceptualna 
usmeritev industrija 4.0, digitaliza-
cija in avtomatizacija. Izpostavljen je 
bil tudi direktor Saubermacher Slo-
venija, d. o. o., Rudolf Horvat, ki je 
bil letos nagrajen s strani Gospodar-
ske zbornice Slovenije za izjemne 
gospodarske in podjetniške dosežke. 

Sledil je ogled podjetja Sauberma-
cher AG, in sicer sortirnice plastič-
nih odpadkov v Feldkirchnu pri 
Gradcu. 
Vsem udeležencem se zahvaljujemo 
za aktivno udeležbo. Za nadaljnje 
sodelovanje z avstrijskimi podjetji, v 
kolikor potrebujete dodatno pomoč 
in podporo, nam posredujte interes 
na e-naslov: srip@stajerskagz.si. 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«
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Italy & Slovenia partnership in 
investment & innovation

Na osnovi povabila s strani Ministrstva 
za zunanje zadeve (MZZ), Ambasade 
v Rimu in Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo (MGRT) se je dr. 
Dragica Marinič,  koordinatorica SRIP 
– Krožno gospodarstvo, udeležila bila-
teralnega poslovnega dogodka ITALY 
& SLOVENIA: PARTNERSHIP IN 
INVESTMENT AND INNOVATION 
v Rimu 14. 2. 2019. Na dogodku v 
organizaciji Ministrstva za gospodarski 
razvoj Republike Italije in Italian Trade 
Agency (ITA) ter v sodelovanju s slo-
venskimi predstavniki z MGRT, MZZ, 
Ambasade v Rimu ter Javne agencije 
SPIRIT je bil poudarek na predstavi-
tvi naložbenih priložnosti za italijanske 
investitorje v Sloveniji. Izpostavljeni so 
bili inovacijski potenciali Slovenije in 
turistični potenciali za italijanske goste 
v Sloveniji, ki pomembno prispevajo k 
razvoju turizma v naši državi. Poslov-
nega dogodka so se udeležili številni 
italijanski gospodarstveniki.

Namen in cilj poslovnega dogodka 
sta bila povečati prepoznavnost Slove-
nije v Italiji kot inovativno in naložbam 
prijazno okolje ter odlično turistično 
destinacijo.  

V uvodnem delu so spregovorili: 
• Carlo Ferro, predsednik ITA (Ita-

lian Trade Agency), ki ima svojo ICE 
– Agencijo za promocijo v tujini in 
internacionalizacijo italijanskih podje-
tij v okviru Veleposlaništva Republike 
Italije tudi v Ljubljani, 

• Michele Geraci, državni sekretar 
Ministrstva za gospodarski razvoj 
Republike Italije,

• mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar 
Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijoRepublike Slovenije,

• Aljoša Ota, vodja predstavništva Slo-
venske turistične organizacije v Italiji.

V nadaljevanju je sledil sklop predsta-
vitev na temo investicij v Sloveniji (npr. 
Aquafil SpA) in Slovenije v Italiji (npr. 
Kolektor Microtel) ter naložbenih 
potencialov v Sloveniji (SDH, DUTB). 
Uvod v področje razvoja in investicij je 
predstavil dr. Peter Wostner, SVRK, ki 
je predstavil 'Slovensko pametno trans-
formacijo', kjer so bila predstavljena 
Strateška razvojno-inovacijska partner-
stva (SRIP), ki predstavljajo neposre-
dno implementacijo Slovenske strate-
gije pametne specializacije ter preboj 
in dodano vrednost gospodarskega 
razvoja Slovenije. Sledile so predsta-
vitve projektov iz Slovenije in Italije s 
področij vesolja, krožnega gospodar-
stva in trajnosti, inovacij, pametnih 
mest in skupnosti.
V drugem delu dogodka so potekale 
okrogle mize, in sicer na teme:
• investicije in priložnosti naložb v turi-

stično infrastrukturo
• razvoj in inovacije, kjer so bili predsta-

vljeni SRIP: 
SRIP – Tovarne prihodnosti, 
SRIP – Pametna mesta in skupnosti
SRIP – Krožno gospodarstvo, ki 
ga je zastopala dr. Dragica Mari-
nič, koordinatorica SRIP. Najprej je 
bila predstavljena ŠGZ, upravljavka 
SRIP, in zatem namen in cilji delo-
vanja SRIP kot podpora gospodar-
stvu za večjo učinkovitost na trgu. Ob 
zaključku predstavitve so bili priso-
tni italijanski predstavniki iz razvoja 

in gospodarstva  povabljeni k (pro-
jektnemu) sodelovanju in povezova-
nju v globalne verige vrednosti s slo-
venskimi podjetji. V okviru dogodka 
je bil vzpostavljen stik z dr. Rober-
tom Morabito, direktorjem Oddelka 
za trajnostni razvoj pri ENEA (Itali-
janska nacionalna agencija za nove 
tehnologije, energijo in trajnostni 
gospodarski razvoj) iz Rima, eni 
izmed pomembnih razvojnih orga-
nizacij v Italiji. Z obeh strani je bil 
izkazan interes za sodelovanje v pri-
hodnje.

Dogodka se je udeležila tudi mag. 
Alenka Suhadolnik, generalna direk-
torica za gospodarsko in javno diplo-
macijo z Ministrstva RS za zunanje 
zadeve, ki je pozdravila zbrane ude-
ležence na sprejemu pri nj. eks. Bog-
danu Benku, veleposlaniku v Rimu. 
Med dogovori sodelovanja med Ita-
lijo in Slovenijo v letošnjem letu velja 
omeniti:
• ogled dobre prakse ene izmed 

gospodarskih družb s področja 
krožnega gospodarstva v Italiji, 
katere aktivnosti potekajo v sode-
lovanju z ekonomskim svetovalcem 
dr. Slobodanom Šešumom, 

• skupni poslovni dogodek v Slove-
niji v sodelovanju z  gospo Sere-
nello Marzoli, direktorico ICE/
ITA iz Ljubljane, SRIP – Kro-
žno gospodarstvo in Primorsko 
gospodarsko zbornico, kjer bi bila 
vodilna tema krožno gospodarstvo. 

• O aktivnostih obeh dogodkov 
bodo sledile e-novice in povabila k 
sodelovanju.

PROJEKTI

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

Projekt SRIP – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
Dr. Dragica Marinič, koordinatorica SRIP – Krožno gospodarstvo
dragica.marinic@stajerskagz.si
www.srip-krozno-gospodarstvo.si
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Italy & Slovenia partnership in 
investment & innovation

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

OGLASNO SPOROČILO

Beljak se je v zadnjih letih razvil 
v središče aglomeracije za podro-
čje mikroelektronike. Vodilno 
podjetje na tem področju je Infi-
neon Technologies. Novembra 
so se na lokaciji v Beljaku začela 
gradbena dela v okviru investi-
cije, vredne kar 1,6 milijarde 
evrov. Na 60.000 m2 nastajata 
najsodobnejša tovarna za izde-
lavo elektronskih čipov na svetu 
s popolnoma avtomatizirano pro-
izvodnjo 300-milimetrskih silicije-
vih rezin ter sklop stavb za razi-
skave in razvoj. Ta investicija bo 
odprla nove poslovne priložnosti 
tudi za slovenska podjetja.

PRAVI KRAJ ZA PODJETJA, KI SE 
UKVARJAJO Z INFORMACIJSKO-
-KOMUNIKACIJSKIMI TEHNOLO-
GIJAMI 

Enak pomen, kot ga ima mikroelek-
tronika za Beljak, imajo informacijsko-
-komunikacijske tehnologije za deželno 
prestolnico Celovec ob Vrbskem jezeru. 
Okoli parka Lakeside Science & Tech-
nology Park s površino 34.000 m2 se je 
razvil kampus za informacijsko-komu-
nikacijske tehnologije z optimalnim 
sodelovanjem med podjetji ter razisko-
valnimi in izobraževalnimi ustanovami. 
Trenutno ima tukaj svoj sedež več kot 
70 podjetij s približno 1.300 zaposle-

nimi, tri zunajuniverzitetne raziskovalne 
ustanove, izobraževalni laboratorij in 
koroški inkubator za zagonska podje-
tja »build!«. Zaradi 100-odstotne izko-
riščenosti parka Lakeside Science & 
Technology Park se je lansko poletje 
začela peta faza, konec leta 2018 pa 
je bila napovedana že šesta stopnja 
širitve. Vrednost investicije v gradnjo 
znaša 30 milijonov evrov, nastalo pa 
bo skoraj 9.000 m2 dodatnih povr-
šin za inovativna podjetja. Poleg 
tega trenutno tam nastaja preiz-
kusno okolje za omrežje 5G, ki bo 
podjetjem od sredine leta 2019 na 
voljo za preizkušanje novih možno-
sti uporabe na tem področju.

Avstrijska Koroška: 
inovacijsko središče 
kot vrata v Evropo 
Avstrijska Koroška, ki leži na logističnem stičišču Slovenije, Avstrije in Italije, ne prepriča le s 
pokrajino, jezeri z neoporečno vodo in rajem za ljubitelje smučanja, temveč tudi s prvovrstnimi 
kompetencami na področju tehnologije ter z odlično inovativnostjo v osrčju Evrope.
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OGLASNO SPOROČILO

PODPIRAMO INOVATIVNOST IN 
NUDIMO PODPORO INVESTITOR-
JEM

Kakšno podporno okolje podje-
tjem nudi avstrijska Koroška?

Veseli nas, da je nov raziskovalni 
center Silicon Austria Labs enega 
od svojih treh sedežev dobil prav v 
Beljaku. Center se bo osredotočal 
na projekte s področja senzorike 
ter močnostne elektronike in bo 
tako odličen partner malih in sre-
dnjih podjetij. Tukaj se nahaja tudi 
Joanneum Research, ki je specia-
list na področju robotike in meha-
tronike.

Zakaj toliko inovativnosti na 
avstrijskem Koroškem?
Poleg zajetnih državnih podpor 

lahko zagotovo omenimo premijo 
za raziskave, s katero podjetja 14 
% vseh izdatkov za R&R od davč-
nega urada prejme v obliki vračila 
na koncu leta. Poleg tega pa smo z 
izobraževalnim centrom novih teh-
nologij za mlade v tehnološkem 
parku v Celovcu pogled usmerili 
tudi v prihodnost. Kader bo namreč 
ključna konkurenčna prednost pri-
hodnosti.

Kakšno pomoč investitorjem 
ponuja Babeg?
Podjetjem nudimo brezplačno pod-
poro pri vprašanjih glede usta-
navljanja podjetja in možnostih 
državnih subvencij za naložbe 
v proizvodnjo in R&R. Z dobrim 
poznavanjem podpornega okolja 
lahko pomagamo pri vzpostavitvi 
kontakta s poslovnimi  partnerji in 

morebitnimi kupci. Podjetjem, ki 
se odločijo za proizvodnjo, poma-
gamo tudi pri iskanju zemljišča ozi-
roma proizvodne hale. V zadnji fazi 
pa lahko svetujemo tudi pri iskanju 
ustreznega kadra.

Fotocredits:
Jernej Dvoršak, M.A.: Credit: www.babeg.at/Johannes Puch

DODATNE INFORMACIJE:

BABEG | Invest in Carinthia

Podpora investitorjem

Jernej Dvoršak, MA 

E-pošta | dvorsak@babeg.at

Telefon | 0043-463-90 82 90-19

www.investincarinthia.at 
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Napovednik  
dogodkov

MAJ 2019

JUNIJ 2019

NOVEMBER 2019

Datum Dogodek Lokacija

8. maj VSTOP IN POSLOVANJE NA NEMŠKEM TRGU
Gostje: 
mag. Franci But, veleposlanik Republike Slovenije v Berlinu
mag. Helena Polič Kosi, odvetnica 
Miran Mihelič, vodja oddelka za izvajanje storitev v Nemčiji, DDV in 
prijave, Mihelič in partnerji, d. o. o.
Pavel Orešnik, Rechtsanwälte Elser, dr. Kohnke, dr. Krugler
13.00–14.00 B2B pogovori (potrebna je predhodna prijava na e-mail: 
vesna.herzenjak@stajerskagz.si)

Hotel City Maribor, 
Ulica kneza Koclja 22, 
2000 Maribor

8. maj 4. ŠGF 2019: S PROSTOROM MORAMO RAVNATI ODGOVORNO IN GOSPODARNO

16. in 17. maj KONFERENCA CIRCULAR CHANGE Maribor (kino Maribox)

16. maj SEMINAR: KAKO POSTATI FINANČNO NEODVISEN Štajerska gospodarska zbornica

16. maj POMEN NAČINA ZASTAVLJANJA CILJEV ZA NJIHOVO URESNIČITEV  (SREČANJE 
SKUPNOSTI PERL, ŽENSK PODJETNIC)

Štajerska gospodarska zbornica

23. maj KARIERNI SEJEM MOJEDELO.COM 2019 Hotel City Maribor, 
Ulica kneza Koclja 22, 
2000 Maribor

28. maj USPOSABLJANJE: KAKO IZBOLJŠATI (PO)GOVORNE VEŠČINE Štajerska gospodarska zbornica

29. maj STROKOVNA KONFERENCA: AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE ZAPOSLENIH 
– PRILOŽNOST ZA GOSPODARSTVO

Hotel City Maribor, Ulica kneza Koclja 
22, 2000 Maribor

4. junij  OKOLJSKI DAN GOSPODARSTVA Ljubljana, GZS

6. junij DELO V ŠVICI IN KAKO NAPOTITI DELAVCE NA DELO V ŠVICO Štajerska gospodarska zbornica

14. junij PODELITEV PRIZNANJ PODRAVSKE REGIJE ZA INOVACIJE 2019 Kulturni dom Hoče, Pohorska cesta 
15, 2311 Hoče

18. in 19. junij SLOVENSKO-NEMŠKI DNEVI KROŽNEGA GOSPODARSTVA Ljubljana, GZS

Junij (datum bo 
javljen naknadno)

DELO V ŠVICI IN KAKO NAPOTITI DELAVCE NA DELO V ŠVICO Štajerska gospodarska zbornica

14. in 15.  
november

KADROVSKA KONFERENCA Rogaška Slatina

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

Napovednik dogodkov odraža stanje na dan 29. aprila 
2019. Pridržujemo si pravico do sprememb in dopol-
nitev. V ceno kotizacije ni vračunan 22-% DDV. Prijave 
sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest

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