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V   mesecu juniju smo sedemnajstič zapored podelili priznanja za najboljše inova-
cije podravske regije. Beseda inovacija ima točno določen pomen, pomeni obno-
viti ali spremeniti. Inovacija ne pomeni odkritje nečesa novega, na primer nove 
naprave, novih procesov, novih materialov. Če gre za nekaj povsem novega, govo-

rimo o invenciji, ki jo običajno zaščitimo s patentom, v poslovnem smislu pa pomeni inven-
cija strošek, ki lahko, potencialno, prinese tudi veliko vrednost na trgu. Povejmo s prime-
rom: svetovno znano podjetje Apple ni poznano po velikih invencijah, je pa zato odlično in 
zelo uspešno v v prepoznavanju potreb kupcev in njihovem zadovoljevanju z inovacijami.

Inovacije prinašajo podjetjem prihodke in jim povečujejo konkurenčno prednost. Uvaja-
nje inovacij je strateški in operativni cilj vsakega podjetja. Z drugimi besedami bi lahko tudi 
rekli, da so inovacije v poslovno okolje uspešno implementirane kreativne ideje, ki imajo 
ekonomski učinek. In kreativnost posameznika ali skupine je začetna točka vsakega inova-
cijskega procesa. Vendar kreativnost še ni dovolj.

Za podjetja je inovativnost – nenehno izboljševanje procesov, izdelkov in materialov izje-
mnega pomena. Je že res, da je inovativno in kreativno razmišljanje subjektivna značilnost 
posameznika, velikokrat tudi skupine, pa vendar je veliko bolj pomembna kot značilnost 
podjetja, njegova poslovna politika in organiziranost. Gre za kulturo nekega podjetja. Pod-
jetja, ki imajo v svoje gene (beri: vizijo in strategijo) zapisano nenehno izboljševanje uspe-
šnosti in ki sistematično motivirajo zaposlene, predvsem pa imajo sistemsko urejeno spod-
bujanje, nagrajevanje in spremljanje ekonomskih učinkov inovacij, na dolgi rok pridobi-
vajo ključno konkurenčno prednost podjetja: razvoj in uspeh. Ne gre samo za to, ali imajo 
podjetja svoje razvojne oddelke, gre za sistematično spodbujanje k podajanju predlogov in 
inovacij na vseh nivojih zaposlenih, gre za način, kako lahko zaposleni predloge in inova-
cije predlagajo, ali se kdo z njimi ukvarja, kako jih prepoznajo in nagradijo, ali zaposleni 
sploh čutijo željo po dajanju predlogov. 

Projekt Inovativna Slovenija, ki ga organiziramo regionalne gospodarske zbornice v sode-
lovanju z GZS, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javno agencijo Spirit 
Slovenija, je nedvomno pomemben in ga velja nadaljevati. Se bo pa potrebno v prihodnje 
resno vprašati, ali je dovolj. Ali dovolj spodbujamo k inovativnemu razmišljanju in ali smo 
res lahko zadovoljni, da v posameznih regijah prejmemo 20 do 30 prijav? V naši regiji je, o 
tem sem prepričana, še veliko sredin, v katerih brbotajo kreativni predlogi, ki bi se lahko 
razvili tudi v inovacije. In sploh ne gre za to, da bi želeli dosegati neke rekorde v številu ino-
vacij. Gre enostavno za to, da si želimo pozitivnega razmišljanja in delovanja v podjetjih, ki 
bodo posledično pomenila več predlogov, več inovacij in več motiviranih ter zadovoljnih 
zaposlenih. Motivirani zaposleni si namreč želijo pozitivnih sprememb in kaj so inovacije 
drugo kot pozitivne spremembe! Tudi če se v praksi ne izkaže vsaka inovacija kot komer-
cialno uspešna, so prav inovacije najboljši pokazatelj razvojne naravnanosti. V zbornici se 
zelo angažiramo in spodbujamo podjetja, naj prijavijo svoje inovacije. Verjamemo, da nas 
čaka še veliko dela pri spodbujanju podjetij, ki jih še nismo prepoznali. In trdno verja-
memo, da so samo inovativna podjetja dolgoročno upešna.  

Želimo vam lep in sproščen dopust.
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Nevarni odpadki: 
ODPADNA ZDRAVILA

Gre za zdravila, ki jim je potekel rok trajanja 
ali jih ne potrebujete več. Teh odpadkov 

nikakor ni dovoljeno odlagati med mešane 
komunalne odpadke ali jih splakovati skozi 

straniščno školjko. Zdravila so namreč 
sestavljena iz kemikalij in kemijskih spojin, 

katerih namen je uničevanje določenih 
mikroorganizmov (npr. virusov, bacilov). 
Nenadzorovano in nepravilno ravnanje z 

njimi privede do zelo neželenih posledic tako 
za okolje kot tudi za ljudi.

Z odpadnimi zdravili torej ravnamo zelo 
previdno: lahko jih odnesemo v bližnjo 

lekarno ali v zbirni center za odpadke. Pri 
tem naj bodo zdravila, ki so v trdnem stanju 

(npr. tablete, kapsule), zaprta v originalni 
nepoškodovani stični ovojnini (tablica), brez 
kartonske škatlice. Tudi tekoča in praškasta 
zdravila naj bodo v originalni, dobro zaprti 

embalaži. 
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Povprečna plača po regijah v Sloveniji1

Povprečna plača na 
zaposlenega v 2018

Odstopanje od slovenskega 
povprečja 1.652 EUR
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      + 9 %

Povprečna plača v družbah podravske regije je v letu 2018 znašala 1509 evrov in je bila za 72 evrov 
višja kot leta 2017, je pa še vedno zaostajala za slovenskim povprečjem, in sicer za 9 %. Za enak 
procent so plače zaostajale za slovenskim povprečjem tudi v letu 2017.

V podravski regiji odstopajo navzgor plače v dejavnosti Oskrbe z električno energijo, plinom in 
paro, kjer je povprečna plača presegla povprečje regije (1509 EUR) za 49 % in je znašala 2256 
evrov. Povprečje regije so presegle tudi plače v dejavnosti Informacijske in komunikacijske dejav-
nosti (1968 evrov, kar je 30 % višje od regijskega povprečja). Najslabše so bili plačani zaposleni v 
družbah s področja gostinstva, kjer je povprečna plača znašala 1067 evrov in je za 35 % zaostajala 
za regijskim povprečjem. 

1 Informacija o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v podravski 
regiji v letu 2018, Ajpes, izpostava Maribor, maj 2019
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VSEBINA
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Vsebina

Namenjen je podjetjem, ki želijo ohra-
njati in izboljševati zdravje ter varnost 
svojih zaposlenih. V projekt bo vklju-
čenih skupaj 120 podjetij iz kohezijske 
regije Vzhodna Slovenija. 

Celovit model za aktivno in 
zdravo staranje zaposlenih 

20. junija je bil posvet Štajerske 
gospodarske zbornice pod naslo-
vom Predstavitev učinkov spre-
memb Zakona o minimalni plači, 
na njem pa so gospodarstveniki 
razpravljali o problematiki spre-
memb na področju minimalne 
plače.

Posvet Predstavitev 
učinkov sprememb 
Zakona o minimalni 
plači 

Stran 9    .

Podelitev priznanj je za Štajersko gospodar-
sko zbornico tradicionalni dogodek, letos 
je potekal že sedemnajstič. V skladu z raz-
pisom je letos v razpisnem roku prispelo 
21 inovacij, v inovacijske predloge pa je bilo 
vključenih 110 inovatork in inovatorjev. 

Podelitev priznanj za 
najboljše inovacije 
podravske regije 2019 

Stran 16    .

Stran 21    .

HE Zlatoličje je največja slovenska 
hidroelektrarna, letno proizvede nekaj 
več kot pet odstotkov vse električne 
energije v Sloveniji ter s tem predstavlja 
enega ključnih členov ne le DEM, tem-
več celotne slovenske energetike. 

Pol stoletja največje 
slovenske hidroelektrarne 
Zlatoličje

Stran 11    .

20 let ene največjih 
poslovnih con v Sloveniji
20 let je preteklo od takrat, ko so 
ljudje z vizijo začrtali zgodbo cone 
Tezno. Letos so s slavnostno akade-
mijo ta jubilej primerno obeležili. 

Stran 13    .
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Pomembno je inovativno razmišljanje 
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Veliko starih in še več novih nalog in 
zadolžitev

DOGAJALO SE JE

Štajerski gospodarstveniki opozorili  
na negativne učinke novele Zakona  
o minimalni plači
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Vajenec naj bo

ATA  zvezki 
 
INOVACIJE 2019

Podelitev priznanj za najboljše inovacije 
podravske regije 2019

PROJEKTI

Skrb za duševno zdravje na delovnem 
mestu spada pod okrilje varnosti in 
zdravja pri delu 

Celovit model za aktivno in zdravo 
staranje zaposlenih

Sodelovanje znanosti,  
lokalne/regionalne vlade in  
gospodarstva

GOSPODARSTVO PODRAVJA V 2018 

Poslovanje gospodarskih družb in 
samostojnih podjetnikov podravske 
regije v letu 2018
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VAŠA KOLUMNA 

Pomembno je inovativno razmišljanje

Na podelitvi za najboljše ino-
vacije Podravja smo lahko 
spoznali širok nabor podje-
tij in posameznikov, ki so se 
letos potegovali za laskavo 
priznanje. Videli smo, da 
inovativnost ni nujno pove-
zana z velikostjo podjetja 
in njegovim proračunom, 
ampak da je včasih dovolj 
že preblisk v domači garaži. 
Še zdaleč pa to ni dovolj. 
Pomembneje je, kaj se z 
idejo dogaja kasneje – kako 
se uresniči v novem pro-
duktu ali storitvi.

Inovativno razmišljanje ni 
omejeno samo na idejo, 
ključno je tudi v vseh osta-
lih fazah uspešne podjetni-
ške zgodbe, od razvoja pro-
dukta do nastopa na trgu. 
Predvsem posamezniki se 
soočajo s številnimi prepre-
kami, ki jih niso pričakovali, 
od tehnične izvedbe do logi-
stike in birokracije, ki se ji ni 
moč izogniti niti v podjetni-
škem svetu. Na svoji poti se 
soočajo z številnimi »mrhovi-
narji«, ki bi se radi na hitro 
okoristili ali pa zaslužili na 
račun posameznikove pod-
jetnosti. Prav inovativnost in 

smelo razmišljanje sta naj-
boljši orodji pri premagova-
nju teh preprek in reševanju 
problemov, ki se pojavljajo 
na vsakem koraku. Razvoj 
ideje ni šprint, je maraton s 
preprekami in na njem mar-
sikdo omaga, premagajo 
pa ga ne vedno najhitrejši, 
ampak tisti, ki se najbo-
lje znajdejo in znajo pogle-
dati izven okvirjev. Podobno 
velja tudi za velika podjetja, 
le da so na njihovi poti ovire 
drugačne.

In kaj ima podjetje od te 
trnove poti do zvezd? Karak-
ter in znanje, ki mu ga nihče 
ne more vzeti. Tisti, ki so se 
prebili na trg in se na njem s 
svojo inovacijo tudi zasidrali, 
imajo veliko večje možno-
sti za nadaljnji uspeh. To 
pri podeljevanju nagrad za 
inovacijo leta upošteva tudi 
ŠGZ, ki v svojem točkovanju 
visoko vrednoti uspeh inova-
cije na trgu. Ker trg je tisti, 
ki bo nov produkt ali stori-
tev sprejel kot relevantno 
ali pa jo izpljunil kot nepo-
membno in odvečno. 
Z uspešno izpeljavo inova-
cije pa se inovativno razmi-
šljanje v podjetju ne sme 
končati. Konkurenca, novo-
sti željne stranke ali tehnolo-
gija bodo slej kot prej pripe-
ljale do tega, da inovacija ne 
bo več tako donosna kot na   

 
začetku, kar prinese pritisk 
po nadaljnjem inoviranju. 
Na tej točki se podjetje sooči 
z izzivom preživetja. V koli-
kor ima v sebi sposobnost 
nadaljnje inovativnosti, bo 
še naprej rastlo in si utrdilo 
svoj položaj na trgu. V podje-
tništvu ni prostora za muhe 
enodnevnice.

Na trenutke se zgoraj napi-
sano bere kot Edisonova 
slavna trditev, da je navdih 
samo en odstotek uspeha, 
ostalih 99 odstotkov pa 
predstavlja znoj. Morda so 
te besede veljale v njego-
vem času, danes je inova-
tivnost ta odstotek krepko 
popravila v svoj prid. Brez 
nje si ne moremo več pred-
stavljati uspešnega podjetja, 
postala je bolj nuja kot izziv, 
s tem pa tudi pomemben del 
sodobnega podjetništva.

Vlado Kraševec

Divizija Studio, Vlado Kraševec, s. p. 

vlado@studio-divizija.si
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Veliko starih in še več 
novih nalog in zadolžitev

Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu 

 
 
14. maja je bila skupščina Štajer-
ske gospodarske zbornice, letos 
tudi volilna.

Tako je, torej imamo sedaj novo 
vodstvo, novost je tudi ta, da je 
imamo poleg predsednika imeno-
vana tudi dva podpredsednika, in 
sicer z namenom, da bosta poma-
gala pri vsebinski preobrazbi 
ŠGZ. Predsedstvo, ki ga sesta-
vljamo torej predsednik, oba pod-
predsednika in direktorica zbor-
nice, bo avtonomno spremljalo in 
usmerjalo politiko ŠGZ. Želimo 
namreč hitreje in še bolj ciljano 
nastopati na nekaterih področjih, 
ki jih ocenjujemo kot izredno 
pomembna. Tak način dela bo 
tudi povečal informiranost, pred-
vsem pa bomo močneje posegali 
v politiko delovanja zbornice, ki 
bo jasno usmerjena v povečevanje 
članstva. Večje število članov daje 
zbornici večjo moč in prodor-
nost. Poleg tega je res, da bodo 
kot posledica podpisanega spora-
zuma med GZS in ŠGZ o delitvi 
premoženja nastali dodatni stro-
ški in da torej tudi zato potrebu-
jemo močnejše članstvo.

Zbornico moramo v prihodnje 
notranje močneje konsolidirati, 
ne nazadnje ima kar lepo število 
zaposlenih in torej velik poten-
cial. Kako ga izkoristimo, se bomo 
vprašali tudi člani predsedstva in 
na podlagi tega dajali usmeritve 
za prihodnje delo. Dejstvo je, da 
imamo nekaterih aktivnosti, ki bi 
bile v močnem interesu gospo-
darstva, premalo. Verjetno bomo 
morali večkrat letno izvesti neke 

vrste forum štajerskega gospodar-
stva, intenzivirati moramo stike 
s predstavniki politike, znano-
sti, z internacionalnimi predstav-
niki in predstavniki gospodarskih 
subjektov iz regije in zunaj nje. 

Veliko aktivnosti, ki jih zbornica 
vodi že sedaj, ostaja?

Seveda. Kot primer: nadalje-
vali bomo z rednimi Štajerskimi 
gospodarskimi forumi, ki z aktu-
alno vsebino predstavijo neko 
tematiko in pokažejo naš odnos 
do nje. Prav tako bomo nadalje-
vali z izdajanjem revije Gospodar-
ski izzivi, želimo si, da bi izhajali 
še pogosteje in da bi s svojo vse-
bino izčrpno obveščali o dogaja-
nju v gospodarstvu v regiji, izpo-
stavljali dosežke svojih članov in 
spregovorili o najbolj relevantnih 
dogodkih zbornice. Projekt, ki 
se je dobro prijel in ga vsekakor 
želimo izvajati ter širše predsta-
vljati tudi v prihodnje, je projekt 
Podjetja Podravja, ki ga organizi-
ramo skupaj z Večerom. 

Seveda bomo nadaljevali z delom 
na posameznih vsebinah, ki so za 
naše člane izjemno pomembne. 
Izpostavljam problematiko napo-
tenih delavcev, kjer se že aktivno 
vključujemo in bo zbornica nosi-
lec t. i. akcijskega pristopa. Čla-
nov zbornice, ki se jih ta proble-
matika dotika, je veliko, veliko 
je tudi problemov, ki se na ravni 
zakonodaje rešujejo prepočasi. 

Najpomembenjši projekt ŠGZ je 
SRIP – Krožno gospodarstvo, ki 
je dobro trasiral pot povezovanja 
raziskovalnih institucij z gospo-
darstvom in poslanstvom zbor-
nice. V prihodnje moramo še 

bolj okrepiti sodelovanje z uni-
verzo in različnimi raziskovalnimi 
inštitucijami, pa tudi z lokalnimi 
skupnostmi na različnih projek-
tih in povezovati gospodarstvo z 
inštitucijami in lokalno skupno-
stjo. Hkrati je zbornica vključena 
tudi v nekaj drugih zelo dobrih in 
pomembnih projektov. 

Tudi novih pomembnih ne 
zmanjka!

Ne, kar prihajajo. Pomembna 
tema, ki nas bo zaposlovala v pri-
hodnjih mesecih, izhaja iz pre-
dloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah določenih zakonov 
na področju kmetijske zemljiške 
politike. Novela predvideva poseg 
v tri zakone: Zakon o kmetijskih 
zemljiščih, Zakon o Skladu kme-
tijskih zemljišč in gozdov Repu-
blike Slovenije ter Zakon o dedo-
vanju kmetijskih gospodarstev. 
Reforma predvideva vzpostavitev 
maksimuma oziroma kapice, torej 
največje dovoljene površine, ki 
jo lahko pravne osebe od sklada 
vzamejo v zakup. Ta maksimum 
je postavljen na sto hektarjev. 

Poleg tega zakon predvideva tudi 
postopno krčenje površine zaku-
pljenih zemljišč pri tistih zaku-
pnikih, ki od sklada trenutno že 
najemajo več kot sto hektarjev. Za 
našo regijo in sosednje Pomurje 
je to izjemno pomemben zakon, 
ki neposredno posega v pogoje 
gospodarjenja v nekaterih pod-
jetjih. 

Tema, na katero bomo v priho-
dnje tudi sami opozorili, je izo-
braževanje tistih, ki želijo vzpo-
staviti svoje start-up podjetje. V 
regiji moramo vzpodbuditi in 
dati možnost novim začetkom z 
izobraževanjem, mentoriranjem 
in še marsičem. Na zadnjem 
upravnem odboru smo verifici-
rali pogodbo med GZS in ŠGZ, 
ki je pomembna za delo zbor-
nice v prihodnje in nam daje 
tudi nove prostorske možnosti. 
Lahko bomo odprli nov prostor 
v tej stavbi in pomembno je, da 
mu damo pravo vsebino, neko 
vstopno točko za tuja podjetja, 
ki želijo vstopiti v regijo. Zbor-
nica jim mora pri tem poma-
gati. 

Nekako je in ni odprta tema leta-
lišča. Kakšno je stališče glede nje-
govega razvoja?

Takšno, kot trenutno letališče je, 
ne daje veliko benefita gospodar-
stvu. Hkrati pa je treba reči, da 
mora tudi gospodarstvo vedeti, 
zakaj bi imelo letališče, ali ga 
res lahko izkoristi in kako. Poe-
notenja in strateškega razmišlja-
nja ni zaenkrat videti na nobeni 
strani. Pomembno se mi zdi, da 
bi nas ministrstvo sprejelo za par-
tnerja pri iskanju rešitev. Zbor-
nica to želi, izpostavili smo in 
naslovili na ministrstvo pisno zah-
tevo. Sam osebno sicer mislim, 
da to letališče nima perspektive 
v razvoju potniškega prometa in 
da moramo to glasno povedati. 
Ni letalskega operaterja, ki bi ga 
to zanimalo. Kakšne pa so druge 
možnosti, kakšne so možnosti 
za cargo, mogoče servisne stori-
tve ali na primer razmišljanje v 
smeri poštno-servisnih storitev, 
ko vemo, da Pošta Slovenije raz-
mišlja o novi obliki komunikacije 
s prostorom preko letalskega pro-
meta – no, to pa je že stvar stro-
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Pogovor z dr. Romanom Glaserjem ob nastopu njegovega četrtega mandata 
predsednika ŠGZ 

Ime Priimek Podjetje/Član

Dr. Roman GLASER predsednik
Daniel LAČEN podpredsednik
Milan LUKIĆ podpredsednik
Davorin OKORN Nova KBM, d. d.
Mag. Matjaž ANDRIC Primat, d. d.
Gorazd BENDE Zavod PPC Tezno
Marjan BEZJAK F.A. Maik, d. o. o.
Urban BREN Univerza v Mariboru
Mag. Danilo BURNAČ Mariborski vodovod, d. d.
Nuša FERENČIČ Fam-nt, d. o. o.
Jure FIŠER Gorenje Surovina, d. o. o.
Nataša Sara HARTNER Paloma, d. d.
Vasja ILEŠIČ 5 start, d. o. o.
Milan JARC Avto Jarc, d. o. o.
Brigita JUHART 

LESNIK
Impol 2000, d. d.

Albert KEKEC Dorssen HRM, d. o. o.
Valentino MENDEK Zavarovalnica Sava, d. d.
Mag. Martin MLAKAR Pošta Slovenije, d. o. o.
Bojan PETEK Tenzor, d. o. o.
Silvo ROPOŠA Elektro Maribor, d. d.
Borut ROŠKAR VGP Drava Ptuj, d. o. o.
Ranko ŠMIGOC Aktiva varovanje, d. d.
Andrej TUMPEJ DEM, d. o. o.
Rado VRAČKO Expo biro, d. o. o.
Marjan ŽARGI MZK Elektro, d. o. o.

Ime Priimek Podjetje/Član

Gorazd BENDE Zavod PPC Tezno
Mag. Danilo BURNAČ Mariborski vodovod, d. d.
Jure FIŠER Gorenje Surovina, d. o. o.
Milan LUKIĆ Lumar IG, d. o. o.

Na 13. seji skupščine ŠGZ, ki je bila 14. maja 2019, je bil 
za predsednika skupščine ŠGZ ponovno izvoljen dr. Dušan 
Jovanovič.

Na isti seji skupščine ŠGZ so bili v upravni odbor za 
4-letno mandatno obdobje 2019–2023 izvoljeni:

Na skupščini GZS 21. maja so bili v skupščino 
GZS kot predstavniki ŠGZ izvoljeni:

V upravnem odboru GZS je dr. Roman Glaser 
kot predsednik ŠGZ. 

ŠGZ je s svojim načrtnim in predanim delom za podporo gospodarstvu postala največja in 
najvplivnejša povezava gospodarskih subjektov v regiji. Zbornica svojim članom nudi širok 
nabor najrazličnejših storitev podpore poslovanju podjetij doma in v tujini. Njeno temeljno 
poslanstvo je izboljševanje poslovnega okolja, ki bo v ospredju tudi v novem mandatu vodstva 
zbornice.

• Za krepitev vloge zbornice kot podpornika potrebam gospodarstva regije so najpomembnejše 
naloge, ki nas čakajo: 

• ŠGZ mora še okrepiti svojo vlogo najmočnejše zastopnice interesov gospodarskih subjektov 
na področju celotne regije.

• ŠGZ mora biti najpomembnejši glasnik interesov gospodarstva v odnosih do države in 
lokalnih skupnosti. 

• Zbornica mora nuditi strokovno pomoč izvoznikom pri prodoru na tuje trge in odpirati nove 
poslovne priložnosti.

• Svojim članom mora zbornica ponuditi najbolj relevantne poslovne informacije in 
izobraževanja, pravne nasvete in svetovanje s področja poslovanja ter prepoznavati trende 
poslovnega okolja.

• ŠGZ mora spodbujati povezovanje in mreženje v zbornico povezanih podjetij med sabo in z 
drugimi poslovnimi partnerji.

Daniel Lačen, Talum, d. d.
Član uprave za finance in  
podpredsednik ŠGZ
e-mail: daniel.lacen@talum.si
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kovnih razprav na podlagi ana-
litičnih podatkov. In to so vpra-
šanja, na katera moramo dobiti 
odgovore. Možnosti definitivno 
so, samo identificirati jih je treba 
in se poenotiti o njih.  

A je cargo promet interes regije?

Verjetno je naš interes takšen, 
kot ga ima Gradec. Zakaj ne bi 
potrkali na vrata graškega letali-
šča in se z njimi pogovarjali o par-
tnerstvu? Ali je smiselno razmi-
šljati o možnosti, da bi imela tu 
vhod Kitajska za srednjo Evropo 
za tovorni promet? Ne vem, to so 
vprašanja, ki zahtevajo veliko raz-
mislekov in znanja, o njih je treba 
doseči konsenz. 

Da se ne bomo čez leto in pol zna-

šli v istem oz. še slabšem položaju, 
kot smo se pred mesecem dni! 
Kakšno vlogo ima lahko pri tem 
zbornica?

Imamo dve izhodišči. Vladi smo 
povedali, da želimo biti partner, 
sedaj moramo počakali na nji-
hov odgovor. Je pa tudi res, da 
se moramo sami potruditi dobiti 
odgovore na vprašanja, ki so v 
zraku. Če hočemo odgovore, 
mora zbornica takoj organizi-
rati širši forum, na katerega mora 
povabiti tiste, ki jih to zanima, 
lokalno politiko, letališče, državo, 
strokovnjake, gospodarstvo in še 
marsikoga, in začeti o tem govoriti 
na glas. Zbornica mora vzeti v roke 
organizacijo takšnih aktivnosti, 
pripeljati in povabiti usposobljeno 
in zainteresirano javnost, skušati 

na osnovi tega najti neko rešitev ali 
vsaj smer reševanja. Čakanje samo 
ne bo prineslo rešitev. 

Ozriva se še malo po okolici: 
Makedonija bo začela predpristo-
pna pogajanja, Srbija in Črna gora 
sta tudi v tem procesu. Kakšni sta 
vloga in možnost ŠGZ za močnejši 
vstop gospodarstva regije v pro-
stor bivše skupne države?

S hrvaškimi, bosanskimi, srbskimi 
zbornicami sodelujemo, z make-
donskimi še ne. Začetek našega 
delovanja je bil jug. V internacio-
nalizaciji vidim najmočnejšo pove-
zavo s temi zbornicami. Res pa 
je, da na tem področju delamo 
premalo in da samo protoko-
larni stiki z njihovimi zbornicami 
niso dovolj. Na nivoju regije in 

Vlogo ŠGZ vidim predvsem v zastopanju interesov delodajalcev in v krepitvi 
njihovega ugleda v javnosti. Mediji namreč večinoma objavljajo slabe novice in 
posplošujejo slabe primere glede delodajalcev, ki smo jim seveda tudi priča. 

Delodajalci v regiji si želimo še bolj okrepljenega delovanja Regijskega sveta 
izvajalcev čezmejnih storitev. Družbe, ki se s tem ukvarjamo, imamo po krivici v 
medijih nek negativen ugled (»delavce pošljemo v tujino na delo in jih ne plačamo«), 
posledično se do nas tako obnaša tudi politika in v EU ne zastopa naših interesov, kot 
bi morala. To potrjujejo napovedana ukinitev dodatka za delo v tujini za detaširane 
delavce, šikaniranje inšpekcijskih služb v Avstriji, veliko nepotrebne birokracije ... 
Pričakujemo aktivno in glasno vlogo ŠGZ v zastopanju naših interesov na pristojnih 
ministrstvih.

Želimo si tudi, da bi si ŠGZ prizadevala za spremembe delovnopravne zakonodaje, 
ki mora postati bolj fleksibilna, da se bomo lahko hitreje prilagajali spremembam 
na trgu.   

Dravske elektrarne Maribor v svojih proizvodnih objektih proizvedemo četrtino 
slovenske električne energije, hkrati to pomeni kar 80 % slovenske energije, 
proizvedene iz obnovljivih virov. Seveda je ves naš nadaljnji razvoj namenjen 
novim virom električne energije iz obnovljivih virov. Kot država smo sprejeli 
zelo ambiciozne cilje na področju razogličenja proizvodnje električne energije. 
To proizvodnjo bo potrebno nadomestiti predvsem z nadaljnjim izkoriščanjem 
energije vode, vetra in sonca. Seveda to predstavlja pred nas precejšnjo mero 
dodatnih izzivov, katerim, upamo, bomo kos tudi v sodelovanju s Štajersko 
gospodarsko zbornico. Njeno delo do sedaj ocenjujem kot zelo uspešno predvsem 
pri povezovanju gospodarskih subjektov v regiji, iščemo skupne odgovore na 
izzive, skupaj smo namreč močnejši in lahko na ta način ustvarimo ustreznejše 
pogoje za delovanje vseh naših podjetij.    

Rado Vračko
Direktor Expo biro, d.o.o., in član UO ŠGZ
rado.vracko@expobiro.si

Andrej Tumpej
Direktor Dravskih elektrarn Maribor, d. o. o., 
in član UO ŠGZ
andrej.tumpej@dem.si

Slovensko in regijsko gospodarstvo 
kakor tudi tuje gospodarstvo so 
na odlični trajnostni poti rasti z 
nekaterimi nihaji, ki predstavljajo 
izjemen potencial in priložnost za 
prihodnje. V tem kontekstu vidim 
ŠGZ kot iniciatorja in nosilca teh 
priložnosti kot tudi povezovalca in 
izvajalca. Veliko priložnosti je zbornica 
v preteklem mandatnem obdobju 
nosilcev posameznih funkcij na ŠGZ 
že izkoristila. Sodelovanje z UM se je 
okrepilo, sklepala so se nova strateško-
razvojna inovacijska partnerstva, ŠGZ 
je bila prisotna na podiju podjetniške 
odličnosti z izborom podravskih 
podjetij leta, vsakoletne inovacije so v 
porastu, oblikovali so se kompetenčni 
centri, internacionalizacija in regijska 
prepoznavnost sta v porastu, število 
preostalih dogodkov ŠGZ za člane 
in izven se nenehno povečuje ipd. 
Lahko bi strnili ugotovitve s tem, da 
je ŠGZ postala prepoznavna nosilka 
gospodarske dejavnosti v regiji in širše.

Poleg bogate prehojene poti pa v 
prihodnje prepoznavam ŠGZ kot še bolj 

dovzetnega proaktivnega partnerja 
pri skupnem oblikovanju projektov in 
mreženju, pri tem pa ostaja cilj tudi 
pospešena internacionalizacija. Kot 
doslej se zavzemam za vzpostavitev 
visokih standardov korporativnega 
upravljanja in družbene odgovornosti 
gospodarskih subjektov z uporabo 
načela sodelovanja in povezovanja. 
Prav slednje bi lahko bilo tudi prioriteta 
funkcionarjev v novem mandatu s 
poudarkom prav v regijskem okolju. 
Smisel povezovanja in napredka 
pa je možen tudi v strukturi javnih 
podjetij in z izkoriščanjem sinergij 
med njimi samimi in z zasebnim 
kapitalom. Tako bi lahko za članstvo 
v regiji ponudili večji izkoristek 
potencialov in s sinergijskim učinkom 
prispevali k še večji gospodarski rasti 
članov in regije same, posledično pa 
nakazovali pot morebitnim novim 
zametkom pokrajin. Zato bom še 
naprej podpiral dosedanje delo 
in angažiranost ŠGZ in se aktivno 
vključeval v sooblikovanje pogojev za 
napredek gospodarstva v regiji in v 
povezovanju s tujino.

Izr. prof. dr. Dušan Jovanovič
Izredni profesor na Univerzi v Mariboru, 
Ekonomsko poslovna fakulteta, in 
predsednik Skupščine ŠGZ
dusan.jovanovic@um.si

PO SKUPŠČINI ŠGZ PO SKUPŠČINI ŠGZ 

celo države bi morali prirejati 
dogodke izmenjave in povezova-
nja s podjetji.

Zbornica sodeluje kar pri 
nekaj projektih, ki so bolj soci-
alne narave. Recimo psihosoci-
alno zdravje zaposlenih, stara-
nje delovne sile. Koliko lahko 
zbornica naredi na teh vsebinah 
v odnosu do podjetji? Koliko so 
podjetja zainteresirana?

Podjetja so zainteresirana tam in 
toliko, kjer nekaj dobijo. Mislim, 

da je bolj pomembno, da bi se 
več ukvarjali s podjetji, s šolskim 
sistemom, kako izobraziti kadre 
različnih specialnosti. Vajeni-
štvo v Sloveniji ni popularno, 
čeprav ga nujno potrebujemo in 
ga bomo morali bolj razvijati ter 
spraviti v vsakdanjo prakso. 

Druga večja nevarnost je beg 
možganov. Izobrazimo vrhun-
ske kadre, v njih investiramo 
veliko denarja, potem pa odi-
dejo, ker zunaj zaslužijo 500 ali 
1000 evrov več. Država na tej 

strani ne najde pravega modela, 
kako bi  zadržala te ljudi. Potre-
bovali bi pravo davčno in stano-
vanjsko politiko. Če mladi lahko 
pridejo do stanovanja, bi mar-
sikdo pretehtal, ali bo odšel. 
Izgleda, da se kot država sploh 
ne zavedamo, da izobražujemo 
vrhunski kader, ki ga Evropa z 
veseljem sprejme, tudi zato, ker 
smo pridni, sposobni, prilago-
dljivi. Tega ne želi nihče slišati, 
ne gospodarska politika ne šol-
stvo in ne davčna politika. Mladi 
in izobraženi pa odhajajo.
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Dejstvo je, da Štajerska gospodarska zbornica ob dobrem vodenju in uresničevanju svojega 
poslanstva lahko predstavlja za gospodarstvo v regiji in tudi širše pomembno nepolitično 
združenje, ki lahko veliko pripomore k uspešnemu razvoju gospodarstva in posledično razvoju 
celotne regije. Pri tem je bistveno, da je, glede na ustanovitev zbornice v ospredju interes 
gospodarstva, kar pomeni, da gre za krog partnerjev, ki imajo jasen namen svojega delovanja 
v zbornici. Vodstveni organi ŠGZ morajo to dejstvo pri svojem programu dela in samem delu to 
prepoznati in upoštevati ter zagotavljati najboljše možne pogoje za delovanje zbornice, ki bo 
koristilo tako regiji kot tudi vsem deležnikom/članom. Zato je potrebno tej oziroma poslanstvu 
poti slediti, tj. nadaljevati s ključno povezovalno vlogo zbornice, zagotoviti prisotnost zbornice 
same, posredno pa tudi posameznih članov pri vseh ključnih premikih v regiji, državi in tudi 
v Evropski uniji, da bodo pravočasno zagotovljene ustrezne informacije in razviti optimalni 
pogoji za gospodarstvo. Nujno potreben bo tudi premik na področju oblikovanja strateških 
usmeritev na posameznih področjih v regiji, kjer se že nekaj časa aktivnosti odvijajo v okviru 
zbornice, koristno bi jih bilo le čim prej pripeljati do zaključne faze in predstaviti regiji in tudi 
širše v prostoru delovanja.

V preteklem obdobju je regijo, državo ter tudi širše zaznamovala gospodarska rast. Vendar pa 
se iz podatkov o odjemu električne energije na območju ožje mariborske regije v primerjavi 
s celotno Slovenijo da sklepati, da ja rast odjema električne energije, ki je na nek način prav 
gotovo premo sorazmerna gospodarski rasti na istem območju, bila najnižja prav na območju 
Maribora. To dejstvo prav gotovo lahko predstavlja določeno priložnost, da zbornica usmeri 
svoje prihodnje delovanje še bolj intenzivno v to smer. Razlogi za počasnejšo gospodarsko 
rast na omenjenem območju so verjetno lahko dvojni, tj. da bi samo delovanje zbornice lahko 
bilo bolj proaktivno ali da se gospodarski subjekti, ki so bodisi člani zbornice ali pa tudi ne, 
premalokrat obračajo na zbornico in ne izkoriščajo priložnosti, ki jih slednja nudi.
Sam pogrešam tudi nekoliko bolj tesno operativno sodelovanje zbornice ali njenih delujočih 
regijskih svetov z Mestno občino Maribor oz. s pristojnimi odbori na občini ter seveda tudi z 
ostalimi občinami, ki jih zbornica pokriva.

Prav tako pa bi bila potrebna čim prejšnja dokončna ureditev vseh odprtih razmerij med ŠGZ 
in GZS, saj se je ta problematika vsaj v preteklem obdobju prepogosto pojavljala na vsebinah 
sej upravnega odbora ŠGZ, medtem ko bi se lahko omenjeni organ vsekakor več ukvarjal z 
izzivi zagotavljanja boljše gospodarske klime na področju svojega delovanja.

Silvo Ropoša
Direktor področja distribucije,  
Elektro Maribor, d. d., in  
član UO ŠGZ
silvo.roposa@elektro-maribor.si

Najpomembnejše naloge zbornice vidim v povezovanju celotnega regijskega 
gospodarstva, pri iskanju potrebnih in nujnih ukrepov za stabilno rast naših podjetij 
ter kot pomoč pri reševanju izzivov, ki se pogosto pojavljajo s pristojnimi ministrstvi 
v naši državi, ki posledično prinesejo zelo pozitivne učinke na gospodarstvo. 

V dosedanjem delu je bilo storjenega veliko dobrega. Izpostavljam predvsem pomoč 
članom pri raznih odprtih vprašanjih, s katerimi se sreča prav vsak podjetnik, ter pri 
organizaciji velikega števila strokovnih srečanj, ki nam članom služijo za mreženje, 
učenje in izmenjavo dobrih praks. 

Za v bodoče si želim, da bi se zbornica še bolj zavzeto in odločno podala v širitev 
števila članov. To je zelo pomemben korak, ker menim, da lahko samo povezani, 
usklajeni in enotni pričakujemo premike na poti k decentralizaciji naše države. 

Vasja Ilešić
Direktor Vetnava hotel Maribor, d. o. o.,  
in član UO ŠGZ
vasja.ilesic@betnava.si

DOGAJALO SE JE

Štajerski gospodarstveniki opozorili 
na negativne učinke novele Zakona 
o minimalni plači 

V letošnji drugi številki revije 
Gospodarski izzivi je mag. Mar-
tin Mlakar v kolumni Novi plačni 
model ali kdo resnično zastopa 
interese delodajalcev opisal doga-
janje okoli sprejemanja za gospo-
darstvo zelo pomembnega spora-
zuma. V kolumni opozori tudi na 
sprejeti Zakon o minimalni plači, 
ki je bil sprejet 13. decembra 2018 
in še zdaleč ne neha buriti raz-
prav, predvsem pa razmišljanj in 
preračunavanj po posameznih 
podjetjih, kaj bo sprejeta novela 
konkretno pomenila za njih. 

Posvet Predstavitev učinkov  
sprememb Zakona o minimalni 
plači

20. junija je bil posvet Štajerske 
gospodarske zbornice pod naslo-
vom Predstavitev učinkov spre-
memb Zakona o minimalni plači, 
na njem pa so gospodarstveniki 
razpravljali o problematiki spre-
memb na področju minimalne 
plače, do katerih naj bi prišlo s 
1. januarjem prihodnjega leta, ko 
bo novela v celoti stopila v veljavo. 
Gre seveda za zelo velike spre-
membe ter obremenitve gospo-
darstva, posvet je bil namenjen 
seznanitvi z učinki novele in posle-

dičnemu vplivu na konkurenčnost 
gospodarstva kot celote, posameznih 
panog in podjetij, na plačna raz-
merja med zaposlenimi, zaposlovanje, 
na bonitetno oceno Slovenije in 
predvsem razmislekom o odzivih 
gospodarstva na posledice uvelja-
vitve novele. 

Vnaprejšnja določitev višine 
minimalne plače

Na posvetu je direktorica pravne 
službe GZS dr. Katarina Prebil  
pojasnila, da so sprejete spre-
membe Zakona o minimalni plači 
kar za dve leti vnaprej določile 
višino minimalne plače. Spreme-
nila se je tudi definicija minimalne 
plače, kar vpliva na povišanje mini-
malne plače in tudi na okvire plač-
nih ter kadrovskih sistemov podje-
tij. Posebej je izpostavila, da ni pro-
blem v zviševanju zneska minimalne 
plače, če se pri tem sledi ciljem in 
namenu vzpostavitve sistema mini-
malne plače, če je spoštovan soci-
alni dialog in obstajajo uteme-
ljene strokovne podlage, da država 
poseže v plačne sisteme podjetij. 
Spremembe sistema minimalne 
plače v letu 2018 pa so bile izvedene 
brez spoštovanja socialnega dialoga, 
je pojasnila dr. Katarina Prebil in 
dodala: »Nespoštovanje socialnega 
dialoga vodi v centralno oblastno 
vodenje in nadzor gospodarstva, kar 
ima lahko nepopravljive posledice 
in povzroča gospodarstvu škodo.« 

Nujna bodo doplačila do minimalne 
plače

Bojan Ivanc, glavni ekonomist 
pri Analitiki GZS, je izpostavil, 
da bo po izračunih GZS v 2020 
kot posledica učinkovanja novele 
Zakona o minimalni plači 51 
odstotkov zaposlenih prejemalo 
doplačila do minimalne plače: 
»Dosegamo rekordno zaposle-
nost, masa plač v gospodarstvu 
se je v zadnjem desetletju pove-
čala za 24 %, število prejemni-
kov minimalne plače pa je do 
letos upadalo. V zadnjih letih se 
je v Sloveniji razmerje med mini-
malno in povprečno plačo zvi-
šalo, in sicer s 44,2 % minimalne 
plače v letu 2009 na 54,1 % v letu 
2018. V letu 2018 je bila Slove-
nija na 1. mestu po deležu mini-
malne plače v povprečni plači. S 
1. januarjem 2020 se bo razmerje 
med minimalno in povprečno 
plačo dvignilo še za 1 odstotno 
točko, na 55 %. Dejstvo je, da 
minimalna plača povzroča urav-
nilovko in manjša delež mase 
plač za variabilno nagrajevanje.« 

Gospodarstveniki so izpostavili 
konkretne učinke novele zakona, 
ki se jim bodo morali prilagoditi, 
kar bo v posameznih podjetjih 
lahko pomenilo tudi odpuščanja. 
Tudi zato razmišljajo o možnih 
aktivnostih za spremembo novele 
Zakona o minimalni plači. 

info@stajerskagz.si

PO SKUPŠČINI ŠGZ 



GOSPODARSKI IZZIVIwww.stajerskagz.si 1110

DOSEŽKI ČLANOV 

Cona Tezno – 20 let

Za začetek – Tovarna letalskih 
motorjev

Na 75 hektarjih se je aprila 1941 
na Teznem začela graditi nemška 
Tovarna letalskih motorjev. Sedež 
podjetja Flugmotorenwerke-Ostmark 
GmbH je bil na Dunaju. Gradnjo 
so vodili strokovnjaki nemškega 
rajha in uporabili delavce iz Mari-
bora in širše okolice, angleške in 
francoske vojne ujetnike ter pri-
silne delavce iz Ukrajine, Polj-
ske in Češke. Hkrati so gradili tri 
proizvodne objekte, kurilnico, 
kuhinjo, stanovanjske barake za 
delavce in še električni daljnovod, 
priključek na železniško progo, 
kanalizacijo, cesto in vodovod. 14. 
aprila 1942 je inšpekcija za obo-
roževanje v Salzburgu tovarno 
razglasila za »varovan objekt« in 
jo uvrstila v najvišjo stopnjo varo-
vanja. Julija 1944 je bilo zaposle-
nih 7105 delavcev, od tega je bilo 
4278  vključenih v proizvodni pro-
gram, preostali so sodelovali pri 
gradbenih delih. V tovarni so v 
letih 1941–1945 delali delavci 14 
nacionalnosti: Angleži, Bolgari, 
Francozi, Grki, Italijani, Hrvati, 
Romuni, Srbi, Slovaki, Čehi, Ukra-
jinci, Madžari, Nemci in Slovenci. 
Tovarna letalskih motorjev je od 
januarja 1944 do marca 1945 doži-
vela devet zavezniških bombnih 
napadov. Da ne bi bila ogrožena 
proizvodnja, so jeseni 1942 začeli 
snovati idejo o podzemnih rovih. 
Že na pomlad 1943 je bila gradnja 
pri koncu. Podzemni rovi se raz-
predajo na površini 8512 m2 in so 
15 m pod zemljo. 

TAM Tovarna avtomobilov Maribor

8. maja 1945 je tovarno zasedla 
osvobodilna vojska, upravljanje je 
prevzela enota slovenskega osvo-
bodilnega gibanja. 31. decembra 

1946 je jugoslovanska vlada spre-
jela dokument o preimenovanju 
tovarne letalskih delov v Tovarno 
avtomobilov Maribor Tezno, ki 
sta ga podpisala Josip Broz Tito in 
minister za industrijo Boris Kidrič. 
Leta 1947 je bil potrjen logotip 
Tovarne Maribor Tezno s tremi 
krogi in peterokrako zvezdo v sre-
dini, katerega je oblikoval arhi-
tekt Černigoj in je veljal do konca 
obstoja TAM-a. Sredi petdesetih je 
imel TAM 3414 delavcev in je bil 
edina tovrstna tovarna avtomobi-
lov v Jugoslaviji, na svetu jih je bilo 
14. Leta 1975 je podjetje sodelo-
valo z več kot 200 kooperanti. Leta 
1986 je bilo v TAM-u proizvedeno 
200.000. vozilo, v tovarni je bilo 
zaposlenih 8175 oseb. Leta 1988 
TAM prizadene izguba naročil za 
JLA in jugoslovanski trg. 3. junija 
1996 je bil razglašen stečaj. 

Cona Tezno

In tukaj se začne pisati zgodba 
cone Tezno. 9. junija 1999 je Kon-
zorcijsko pogodbo za nakup pre-

moženja TAM-a podpisal takra-
tni mariborski župan Boris Sovič,  
22. junija pa v imenu Sloven-
ske razvojne družbe še predse-
dnik uprave dr. Bogdan Topič. S 
pogodbo je bil ustanovljen kon-
zorcij s sedežem na Ptujski cesti 
184 v Mariboru. Njegov namen je 
bila združitev interesov fizičnih in 
pravnih oseb ter enoten nastop 
pri nakupu premoženja TAM-a. 
Cilj konzorcija je bil, da celotna 
industrijska cona Maribor Tezno 
zaživi kot proizvodno-obrtno-sto-
ritvena cona, kjer bodo urejeni 
lastništvo vseh bodočih lastnikov, 
infrastruktura, skupne površine 
ter način upravljanja z njimi in bo 
poskrbljeno za ohranitev delovnih 
mest, revitalizacijo proizvodnje in 
zmanjšanje brezposelnosti ter oži-
vitev mariborskega in s tem posre-
dno tudi slovenskega gospodar-
stva. 31 podpisnikov je nekaj dni 
kasneje podpisalo še Dodatek št. 
1 h konzorcijski pogodbi z name-
nom ureditve medsebojnih pravic 
in obveznosti ter zaradi razdelitve 
premoženja, ki je bilo kupljeno s 

Maja Vintar 
Cona Tezno, skrbnica projektov
maja.vintar@conatesno.si

DOGAJALO SE JE

Poslovanje z Nemčijo
 info@stajerskagz.si

 
 
 
Slovensko gospodarstvo poga-
nja izvoz, ki je bil leta 2018 za 90 
% večji kot let 2009 in je znašal 31 
milijard evrov. UMAR napoveduje 
za letošnje leto 3,4 -%, Bruselj pa 
3,1-% rast slovenskega gospodar-
stva, kar je manj kot preteklo leto, 
ko smo  imeli 5-% rast. Ohlajanje 
svetovnega gospodarstva je v veliki 
meri posledica trgovinske vojne 
med ZDA in Kitajsko, pričakova-
nja Brexita, grozečih napovedi 
carin, ki prihajajo iz ZDA in veljajo 
predvsem za nemško avtomobilsko 
industrijo ter spremenjene struk-
ture političnih strank v Evropi in 
nejasne strategije do migracij. 

Najvišji odstotek slovenskega 
izvoza je usmerjen v Evropsko 
unijo, kar 80 %, od tega je Nemčija 
z 20,3 % naša največja izvozna par-
tnerica. Blagovna menjava z Nem-
čijo je znašala lani dobrih 11 mili-
jard evrov, od tega je bilo 700.000 
suficita. Upoštevati je treba, da je 
le 12 % slovenskih podjetij izvozno 
usmerjenih ter da 50 največjih izvo-
znikov ustvari kar 43 % izvozne vre-
dnosti. Neravnovesje med izvozom 
blaga in storitev je veliko, kar 80 % 
je blaga. Slovenski izvozniki pogosto 
nimajo vodilnih položajev v medna-
rodnih verigah, ampak so podizva-
jalci. Skoraj 40 % slovenskega izvoza 
predstavljajo srednje-tehnološko 
intenzivni proizvodi, okoli petina 
je visokotehnoloških in približno 
toliko nizko-tehnoloških proizvodov. 

Zato je dodana vrednost slovenskega 
izvoza nižja kot bi bila, če bi ustvarili 
več visokotehnoloških produktov. 
Zato bi bilo pomembno, da razvi-
jamo proizvode z večjo dodano vre-
dnosti in da izboljšamo produktiv-
nost, ki zaostaja na primer za avstrij-
sko za dobrih 30 %. 

Nemčija kot najmočnejši in naj-
večji trg v Evropi in naš najpo-
membnejši trgovinski partner je 
za naše gospodarstvo izjemnega 
pomena. Nemčija ima podobno 
poslovno kulturo, gospodarsko sta-
bilnost, pravno urejenost, veliko 
kupno moč ter odprtost za blago 
in storitve drugih držav, tudi Slo-
venije. Priložnosti je torej veliko, 
pomembno je, da jih prepoznamo 
in izkoristimo. 

GZS je izvedla analizo, v kateri je sodelovalo 48 podjetij iz 17 različnih dejavnosti, ki so zaposlovala 
16.446 ljudi. Analiza je pokazala, da se bo v 42 % podjetjih iz vzorca obračunska kategorija bruto 
plače 1 na mesečni ravni povečala do 3 %. Pri 29 % podjetij se bo masa bruto plač povečala od 
3 do 6 %, pri 10 % pa od 6 do 9 %. Pri skoraj 19 % podjetij se bo v letu 2020 masa plač povečala 
nad 9 %. 

Podjetja so v anketi navedla, da bo prišlo ob uveljavitvi določb Zakona o minimalni plači v letu 2020 
in spremembi strukture minimalne plače posledično do dviga nekaterih cen vhodnih materialov in 
storitev pri dobaviteljih, kar bo imelo za posledico tudi dvig ostalih stroškov poslovanja. Kot možne 
ukrepe so navedla pospešeno avtomatizacijo delovnih mest, kjer je to izvedljivo, optimizacijo 
ostalih stroškov poslovanja, spremembo sistemov nagrajevanja v podjetju, pa tudi pospešeno 
selitev enostavnih delovnih mest iz Slovenije ter ustrezno prilagoditev števila zaposlenih.

Iz govora dr. Romana Glaserja na srečanju, ki sta ga organizirala ŠGZ in Veleposlaništvo RS v ZR Nemčiji 
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kupno pogodbo, oz. zaradi defi-
niranja skupnega premoženja 
vseh članov konzorcija. Kot vodja 
konzorcija je bil določen Anton 
Čokl. Konzorcij je imel tudi svoj 
svet konzorcija. Njegov predse-
dnik je postal mag. Jože Protner, 
v tistem času podžupan Mestne 
občine Maribor. S strani Sloven-
ske razvojne družbe je bil član 
sveta konzorcija Milan Cerar, s 
strani BIS-MARK-a Silvo Podgor-
šek, Robert Kogler s strani RTI 
in s strani MPP družb Gorazd 
Bende. Septembra leta 2000 je 
bil v Poslovni register Republike 
Slovenije vpisan Zavod poslovno 
proizvodna cona Tezno. 

20 let ene največjih poslovnih 
con v Sloveniji

20 let je preteklo od takrat, ko 
so ljudje z vizijo začrtali zgodbo 
cone Tezno in letos smo s slav-
nostno akademijo ta jubi-
lej primerno obeležili. Akade-
mija se je odvila pod naslovom 
Poklon preteklosti. Zavedamo 
se namreč, da brez dela v prete-
klosti danes v coni ne bi poslo-
valo 220 podjetij in ne bi tukaj 
dela našlo več kot 3600 zapo-
slenih. Z uvodnim govorom je 

zbrane nagovoril mariborski 
župan Saša Arsenovič in ponu-
dil roko podpore predvsem pri 
komunalnem urejanju cone, da 
se bo lahko še bolj razmahnila 
na širšem prostoru in razvojno v 
smeri novih tehnologij. Na aka-
demiji je direktor Zavoda PPC 
Tezno Gorazd Bende še posebej 
poudaril pomen in moč sodelo-
vanja, povezovanja, ekipni duh, 
ki preveva cono, ter povedal, da 
si bomo v zavodu tudi v priho-

dnje prizadevali biti spodbujeva-
lec razvoja in poslovnega pove-
zovanja podjetij v coni, da bomo 
skrbeli za njeno promocijo 
in jo zastopali pred mestnimi 
oblastmi in z mestom v širšem 
prostoru. 

Cona Tezno bo tudi v prihodnje 
združevala in povezovala inte-
rese, razvijala infrastrukturno 
in predstavljala močno podporo 
podjetjem v coni. 

DOSEŽKI ČLANOV DOSEŽKI ČLANOV 

V letu 1962 je bil izdelan projekt 
izgradnje tako imenovane Sre-
dnje Drave 1, kasneje preimeno-
van v hidroelektrarno Zlatoličje, gra-
dnja se je pričela jeseni leta 1964 in 
zaključa v dobrih štirih letih. Prvi 
agregat hidroelektrarne Zlatoličje je 
začel poskusno obratovati 19. okto-
bra 1968, drugi pa aprila 1969. Slav-
nostna otvoritev hidroelektrarne Zla-
toličje, največje slovenske hidroelek-
trarne in prve elektrarne kanalskega 
tipa v takratni državi, je bila 26. aprila 
1969, ko je objekt predal v delovanje 
predsednik SFRJ, Josip Broz Tito.

Da je šlo za gradnjo res velikega 
objekta, govorijo tudi podatki o pora-
bljenih materialih in številu zaposle-
nih, ki so sodelovali pri gradnji, in so 
podrobneje predstavljeni v zborniku, 
ki je pravkar izšel. Ob tem pa je bilo 
za potrebe izgradnje hidroelektrarne 
potrebno rešiti tudi številne stro-
kovne izzive na območju 4,5 milijona 
kubičnih metrov vode velikega aku-
mulacijskega jezera, pri čemer velja 
še posebej omeniti dvig Vodnega 
stolpa na Lentu za skoraj tri metre, 
jezu Melje, dovodnega in odvodnega 
kanala.

Po skoraj štiridesetih letih nepreki-
njenega obratovanja so objekti začeli 
kazati znake dotrajanosti, zato smo v 
družbi Dravske elektrarne Maribor 
pristopili k projektu celovite prenove, 
ki je vključeval prenovo jezu Melje, 
izgradnjo nove male hidroelektrarne 
Melje, prenovo dovodnega kanala in 
same strojnice hidroelektrarne Zlato-
ličje. Prenova je bila izvedena med leti 
2007 in 2013. Leta 2012 smo s ciljem 
širitve proizvodnje iz obnovljivih virov 
na območju hidroelektrarne dogra-
dili tudi sončno elektrarno, imeno-
vano Sončni park Zlatoličje.

HE Zlatoličje je največja slovenska hidroelektrarna, danes deluje z dvema agregatoma in proizvede okrog 600 
milijonov kWh električne energije letno oziroma nekaj več kot pet odstotkov vse električne energije v Sloveniji 
ter s tem predstavlja enega ključnih členov ne le družbe Dravske elektrarne Maribor, ki z njo upravlja, temveč 
celotne slovenske energetike. V pol stoletja je proizvedla toliko elektrike, da bi v sodobnem času zadostovala za 
skoraj devetletno porabo vseh slovenskih gospodinjstev.

Pol stoletja največje slovenske 
hidroelektrarne Zlatoličje

Majna Šilih, DEM, vodja službe za komuniciranje   
majna.silih@dem.si 

Prebivalci Slovenije, kakor tudi gospodarstvo oziroma vsak med nami, smo tisti, ki bomo 
električno energijo iz obnovljivih virov, ob vseh napovedih elektrifikacije in zniževanja 
izpustov toplogrednih plinov, v prihodnje še kako potrebovali. Če želimo iti v korak z 
evropskim časom, bodo dodatni proizvodni objekti nuja. Če v tem trenutku žanjemo 
sadove odločitev naših prednikov, je prav, da tudi otrokom in vnukom zagotovimo 
varno energetsko neodvisno prihodnost. V družbi Dravske elektrarne Maribor imamo to 
ves čas v mislih; čim bodo razmere na trgih ugodne, bomo tudi na dovodnem kanalu 
hidroelektrarne Zlatoličje zgradili dodatne sončne elektrarne. Ob tem pa še na drugih 
primernih lokacijah nasipov. Ob razvoju novih možnosti proizvodnje električne energije 
iz obnovljivih virov pa bomo v odlični kondiciji ohranjali tudi obstoječe proizvodne 
objekte. Prepričan sem, da bodo lahko naši zanamci slavili stoto obletnico delovanja 
hidroelektrarne Zlatoličje. 

Andrej Tumpej, 
direktor Dravskih elektrarn Maribor
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Vajenec naj bo

Vedno je pravi čas za odločitev o 
nadaljevanju šolanja

Po podatkih Ministrstva za izo-
braževanje, znanost in šport v 
letošnjem šolskem letu osnovno 
šolo zaključuje 17.684 učencev in 
učenk, ki bodo lahko kandidirali 
na skupno 23.702 vpisnih mest na 
srednjih šolah. Od tega je v pro-
gramih srednjega poklicnega izo-
braževanja, kamor sodi tudi vajeni-
štvo, razpisanih 6620 mest.

Odločitev za pravo srednjo šolo je 
veliko lažja, če imajo mladi dovolj 
ustreznih informacij, da lahko 
izberejo pravi poklic, še zlasti, če 
gre za poklice, ki bodo v prihodnje 
iskani tudi s strani delodajalcev. 
Kljub temu da so odločitve deveto-
šolcev glede nadaljnjega šolanja že 
sprejete, je še vedno možno izbrati 
še boljšo možnost, ki jo predsta-
vljamo v nadaljevanju.

Slovenija je zaradi visoke stopnje 
brezposelnosti mladih leta 2015 
podpisala evropsko zavezništvo za 
vajeništvo, saj je znano, da imajo 
države, ki imajo tradicionalno 
visoko stopnjo dualnega izobra-
ževanja (vajeništvo), najnižje sto-
pnje brezposelnosti mladih (Nem-
čija, Avstrija, Švica). Nov Zakon o 
vajeništvu je bil v Sloveniji potr-
jen 8. maja 2017 in v šolskem letu 
2017/2018 smo pričeli poskusno 
ponovno uvajati vajeništvo. 

Štirje novi programi: mehatro-
nik-operater, elektrikar, zidar in  
klepar-krovec

Prvo šolsko leto se je v vajeni-
štvo vpisalo 59 dijakov, vpisani so 
bili v štiri programe: oblikovalec 
kovin-orodjar, mizar, kamnosek 
in gastronom-hotelir. V pravkar 
zaključenem šolskem letu se je na 
novo vpisalo 123 vajencev. Razši-
rila se je tudi ponudba vajeniških 
programov, in sicer: papirničar, 
steklar, strojni mehanik in sliko-
pleskar. Za naslednje šolsko leto 
je MIZŠ opredelilo še 4 nove pro-
grame v vajeniški obliki: mehatro-
nik-operater, elektrikar, zidar in 
klepar-krovec.

Vajeniška pogodba kot izhodišče 
za stalno zaposlitev

Podjetja, ki preko vajeništva 
aktivno sodelujejo pri izobra-
ževanju in usposabljanju, vzga-
jajo mlade tako, da pridobivajo 
tiste kompetence, ki so na delov-
nem mestu in na trgu dela najbolj 
iskane. V času vajeništva deloda-
jalci vajence dobro spoznajo, kar 
jim olajša odločitev glede njihove 
nadaljnje zaposlitve.

Vajeniška oblika izobraževanja pri-

naša v slovenski prostor možnost, 
da delodajalci sami izberejo svoje 
bodoče sodelavce, s katerimi pod-
pišejo posebno vajeniško pogodbo. 
Delodajalec aktivno sodeluje pri 
usposabljanju in vzgoji vajenca ter 
si tako zagotovi ustrezno usposo-
bljene bodoče zaposlene.
V številnih evropskih državah, še 
zlasti v Nemčiji, Avstriji in v Švici, 
se zavedajo, da morajo, ne le pri 
praktičnem usposabljanju, temveč 
tudi pri načrtovanju programov, 
sodelovati predstavniki gospodar-
stva. 

Interes gospodarstva za sklepanje 
vajeniških pogodb je veliko večji, 
kot je interes mladih, ki se odlo-
čajo za nadaljnje šolanje. Delo-
dajalci vsako leto na GZS najavijo 
več kot 700 vajeniških učnih mest. 
Med mladimi in njihovimi starši 
še vedno prevladujejo stereotipi 
o vajeništvu in poklicih v tej sku-
pini. Prevladuje mišljenje, da so to 
težki in slabo plačani poklici. Ven-
dar so se tehnologije in procesi v 
podjetjih v zadnjih letih tako zelo 
spremenili, da so to v marsikate-
rem podjetju že poklici »v belih 
haljah«. In ker gre za deficitarne 
poklice, tem strokovnjakom raste 
tudi cena. 

andreja.sever@gzs.si 

KADRI 

V podravski regiji je za leto 
2019/20 možen vpis na 
tri programe: oblikovalec 
kovin-orodjar, ki ga izvaja 
Tehniški šolski center 
Maribor, Srednja strojna 
šola, slikopleskar, ki ga 
izvajata Srednja gradbena 
šola in gimnazija Maribor, 
in klepar-krovec, ki ga izvaja 
Šolski center Ptuj, Strojna 
šola Ptuj.

Omeniti gre tudi to, da na 
šolah ugotavljajo, da so dijaki, 
ki obiskujejo vajeniško obliko 
izobraževanja, bolj motivirani 
za učenje. Učitelji zelo radi 
poučujejo v teh razredih. Osipa 
dijakov v vajeniških programih 
skoraj ni. 

Mag. Eva Žontar

Vodja oddelka Javne listine

Gospodarska zbornica Slovenije

eva.zontar@gzs.si

ATA  zvezkiki izboljšujejo družbo

ATA zvezek za Srbijo

Srbska carina pri začasnem 
uvozu blaga poleg ATA zvezka 
zahteva še dodatno dokumenta-
cijo, iz katere je razvidno, kakšen 
je namen začasnega uvoza blaga 
v Srbijo in za kakšno obdobje. 

Imetnikom ATA zvezka pripo-
ročamo, da imajo s seboj npr. 
vabilo, izdano s strani srbskega 
podjetja. 

ATA zvezek za Švico

Uporabniki ATA zvezka, ki zača-
sno uvažate blago v Švico, ne 
spreglejte naslednjih posebnosti:

• z izdanim ATA zvezkom se naj-
prej obrnite na najbližjo carin-
sko izpostavo, da vam ATA zve-
zek odprejo (potrdijo na prvi 
nosilni strani);

• v kolikor greste na sejem, potre-
bujete tranzitni ATA zvezek 
(tranzitni postopek od mejnega 
prehoda do carine na sejmu);

• carina je na mejnem prehodu 
samo v času uradnih ur (nave-
dene v obvestilu Švice);

• v kolikor se blago ne bo vra-
čalo v času uradnih ur in ATA 
zvezek ne bo pravilno zaklju-
čen, pričakujemo zahteve za 
zaključek postopka s strani švi-
carske carine in boste morali v 
primeru, da je ATA zvezek pra-
vilno zaključen v EU, plačati 
stroške postopka.

DOSEŽKI ČLANOV 

kademija
forum

Izstopate iz povprečja?
 Naša izobraževanja tudi!

INTERNA IZOBRAŽEVANJA
Prilagojeno. Individualno. Učinkovito.

Ali želite tudi vi svojim sodelavcem omogočiti izobraževanje kar pri vas v podjetju?  

Individualna izobraževanja vam prinašajo vrsto prednosti:
 y vsebine, ki so prilagojene potrebam vašega podjetja – specifičnemu znanju, želenemu času izvedbe in 

zastavljenim ciljem,
 y prihranek časa in denarja,
 y izvedbo izobraževanja na sedežu podjetja z večjim številom udeležencev,
 y možnost takojšnega prenosa znanja v prakso,
 y neposredno povezavo vaših zaposlenih s strokovnjaki in vzpostavitev nadaljnjega svetovanja po končanem 

izobraževanju.

Oglejte si naše programe na www.zfm.si. Vsakega od njih lahko izvedemo tudi pri vas!
Pošljite povpraševanje na interna@zfm.si.

Več informacij:  ¨ 02 230 28 55 â interna@zfm.si

Prvih 10 POvPrAŠEvANJ
NAgrAdimO z:
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INOVACIJE 2019 

Podelitev priznanj za najboljše 
inovacije podravske regije 2019

 

Podelitev priznanj za najboljše 
inovacije podravske regije je za 
Štajersko gospodarsko zbornico 
tradicionalni dogodek, letos je 
potekal že sedemnajstič. V skladu 
z razpisom je letos v razpisnem 
roku prispelo 21 inovacij, v inova-
cijske predloge pa je bilo vključe-
nih 110 inovatork in inovatorjev. 
Vse prispele vloge je pregledala 
strokovna komisija, ki jo je vodil 
dr. Marjan Leber, v komisiji pa 
sta bila še Bruno Rumež in mag. 
Aleksandra Podgornik. Komisija 
se je odločila, da podeli 4 zlate, 

4 srebrne in 4 bronasta prizna-
nja ter 8 priznanj za prispevek 
na področju inovativnosti. Najbo-
lje ocenjeni inovacijski predlogi 
so se uvrstili v nacionalni izbor, 
ki ga organizira GZS s partner-
jema, Ministrstvom za gospodarski 
razvoj in tehnologijo RS in Javno 
agencijo Spirit Slovenija.

Na prireditvi je mag. Aleksan-
dra Podgornik med drugim izpo-
stavila tako imenovane družbene 
inovacije: »Dobimo jih vsako leto, 
letos jih je bilo pet in moram reči, 
da bi si zares želela, da bi jih bilo 
v prihodnje še več. Predstavljajo 
namreč refleksijo, da je treba ino-
vativno razmišljati vedno in pov-

sod. Samo inovativna družba 
lahko vzpodbuja tudi inovativne 
projekte v gospodarstvu, kar je 
osnova razvoja.«

Z vsakoletnim izborom inova-
cij Podravja ŠGZ spodbuja podje-
tja in samostojne inovatorje k višji 
stopnji inovacij in razvijanju inova-
cijske kulture, ki jo naše gospodar-
stvo pa tudi celotna družba nujno 
potrebujeta za razvoj in poslovno 
uspešno delo v domači in med-
narodni konkurenci. Posebnost 
letošnjega razpisa je bil inovacij-
ski izziv – Inovacije, razvite v sode-
lovanju z raziskovalno organiza-
cijo, ki ga je prejela družba Talum 
Tovarna aluminija, d. d.

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

INOVACIJE 2018

Ledinek Engineering, d. o. o. 

Inovacija: Linija za izdelavo križno lepljenih plošč z dvema 
stiskalnicama in nanosom 2K lepila (CLT vario duo 2K)

Inovatorji:Gregor Ledinek, Vojko Mulec, Robert Dvoršič, Marko 
Nikić 

HighFly, d. o. o  

Inovacija: Električna deska, ki se dvigne nad gladino vode 
(Flaying Rodeo)

Inovatorji: David Vuković, Barbara Zadravec 

Kvadro Studio, d. o. o.  

Inovacija: Otroški stol Chair Nest (Stol Nest)

Inovatorji: Mag. Dejan Rojko 

Impol 2000, d. d. 

Inovacija: Algoritem za pametno filtracijo (APF) optičnega 
emisijskega spektra (OES), ki hitro in zanesljivo ugotavlja 
kakovost gnetnih aluminijevih zlitin po sistemu dober/slab 
(eALU-QUAL)

Inovatorji: Impol 2000, d. d.: dr. Varužan Kevorkijan, Marko 
Degiampietro, Uroš Kovačec, dr. Peter Cvahte, Irena Lesjak, 
Lucija Skledar, Sandi Žist, Marina Jelen; C3M: Janez Langus, 
Tomaž Šustar 

čestitamočestitamo
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Predlagatelj: TPV Prikolice, d. o. o.
 
Inovacija:  Razvoj družine prikolic za prevoz psov 
 
Inovatorji: Željko Šekuljica, Aleksander Karlovčec, Anita Leben, 
Peter Hajdinjak, Sandi Kramberger 

Predlagatelj: Kreal inženiring, d. o. o.

Inovacija: Interaktivna plezalna stena z izbiro smeri preko 
mobilne aplikacije (eClimber za prosti čas in športno plezanje)

Inovatorji: Dr. Andrej Lebar, Gregor Čepek, Joško Valentinčič, 
Matevž Gradišek, Samo Križnik, mag. Albert Korošec, dr. Marko 
Jerman, Miha Prijatelj 

Predlagatelj: Kovinarstvo  Bučar, Drago Bučar, s. p.

Inovacija: Omarice za gasilne aparate 

Inovatorji: Manuel Robnik, Anastasiya Ananyeva, Vesna Furlan, Ines Meznarič, Urban Puhek, Rok Zdolšek, Rok Donik, Gregor Bučar 

Predlagatelj: Revolut-G, d. o. o.

Inovacija: Foodcatchr  

Inovatorji: Mag. Dejan Rojko  

čestitamo

INOVACIJE 2018

Predlagatelj: Talum Tovarna aluminija, d. d., Kidričevo 
Inovacija:  Napredno izsekovalno orodje za proizvodnjo rondelic  
Inovatorji: Jože Turk, Zvonko Intihar, Kristijan Pišek 

Predlagatelj: Primat tovarna industrijske opreme, d. d. 
Inovacija: Bankomatna blagajna z dvojnim certifikatom   
Inovatorji: Tomaž Planinšič, Zvonko Kolar, Boštjan Ferk, Damjan Ribič, Aleš Čehič  

Predlagatelj: Studio Divizija,Vlado Krašovec, s. p.  
Inovacija:  Green pizza, štajersko zeleno pica testo z bučnim oljem in bučnimi semeni   
Inovatorji: Bojan Mendek, Vlado Krašovec 

Predlagatelj: Dušan Caf  
Inovacija: Shranjevalnik električne energije eBox    
Inovatorji: Dušan Caf, Matija Vršič 

Predlagatelj: Talum Tovarna aluminija, d. d., Kidričevo 
Inovacija:  Trajnostni proces pridobivanja Al-zlitin z elektroliznim procesom    
Inovatorji: Haris Salihagić Hrenko, Branko Juršek, Anton Verdenik, Valerija Rojko, Goran Abramović in prof. dr. Jožef Medved – Naravoslovnotehniška 
fakulteta Univerze v Ljubljani 

čestitamo

Predlagatelj Inovacija Inovatorji

Talum Tovarna alumi-
nija, d. d., Kidričevo

IZBOLJŠAN MATERIAL IN NAPREDNA TEHNO-
LOGIJA OBDELAVE ZA ALUMINIJAST NOSILEC 
AVTOMOBILSKEGA KOLESA

Julij Lozinšek, Aleš Slana, Srečko Golob, Leon Hrovat, Dejan Arnuš, Luka Pepelnik, Matevž Pletršek, 
Klavdija Kužner, Denis Majcen, Boris Kocuvan, Matjaž Rozman, Mitja Masten, Klemen Butolen, mag. 
Simon Potočnik, Tomi Lendero, mag. Aljaž Pišek, mag. Matjaž Bukšek, Tadej Dobrun, mag. Daniel Petek, 
mag. Martin Werdonig, mag. Primož Vidovič

Slovensko narodno 
gledališče

SENZORIČNA UMETNOST – UMETNOST NA 
OTIP

Danilo Rošker, Alen Kavčič, Borut Ambrožič, Darinka Lozinšek, Milan Mugerle

Mariborski vodovod, 
javno podjetje, d. d.

INOVATIVNA ZVOČNA STRAN MARIBORSKEGA 
VODOVODA

Mag. Danilo Burnač, Bojan Erker, Borut Ambrožič

Zasl. prof. ddr. 
Matjaž Mulej in Borut 
Ambrožič

PRVA KNJIGA O DRUŽBENO ODGOVORNI 
DRUŽBI NA SVETU: UVOD V POLITIČNO EKONO-
MIJO DRUŽBENO ODGOVORNE DRUŽBE

Zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, zasl. prof. dr. Viljem Merhar, Viktor Žakelj, dr. Mira Zore, mag. Anita Hrast, dr. 
Ludvik Toplak, Tadej Slapnik, dr. Katja Rašič, Bourt Ambrožič, mag. Dušan Hedl

Ergonomske rešitve, 
d. o. o.

ERGONOMSKA UNIVERZALNA NAPRAVA IN 
OPOMNIK NEPRAVILNE DRŽE

Rade Stamenkovič

Občina Hoče - 
Slivnica

BERI ME, KO ČAKAŠ Dr. Marko Soršak, mag. Peter Cokan, mag. Vanja Jus, Simona Ornik, Patricija Klinc Rebernak, Dragica 
Turjak, prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med. spec., Marko Turčin, izr. prof. ddr. Helena Blažun Vošner

Hortikulturno društvo 
Maribor

VODNIK PO IZJEMNIH DREVESIH V MESTNIH 
PARKIH MARIBORA

Lea Zinauer, Karin Bejo, Borut Ambrožič

AMD Orehova vas pri 
Mariboru

VOZI MOTOR NA MOTOKROS PROGI IN OHRANI 
NARAVO

Bojan Geiser, mag. Vanja Jus

PRIZNANJA ZA PRISPEVEK NA PODROČJU INOVATIVNOSTI

PRIZNANJE ZA  INOVACIJSKI IZZIV 2019 – INOVACIJE, RAZVITE V SODELOVANJU Z RAZISKOVALNO ORGANIZACIJO
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Celovit model za aktivno in zdravo 
staranje zaposlenihizboljšujejo družbo

Staranje zaposlenih zahteva 
ukrepanje

Konkurenčnost in blaginja 
Evrope v prihodnosti sta močno 
odvisni od njene zmožnosti izkori-
stiti potenciale delovne sile. Le-ta 
bo po projekcijah vedno starejša, 
saj nas bo zaradi demografskih 
trendov (podaljševanje življenj-
ske dobe in zniževanje rodnosti) v 
prihodnosti vse manj, kot družba 
pa bomo vse starejši. Zaradi stara-
nja prebivalstva se v večini držav 
članic Evropske unije zvišuje tudi 
upokojitvena starost, kar s seboj 
prinaša številne izzive na podro-
čju aktivnega in zdravega stara-
nja. V podjetjih je vedno bolj 
v ospredju potreba po sistema-
tičnih, celovitih in dolgoročnih 
ukrepih, ki ohranjajo ter izboljšu-
jejo zdravje in varnost vseh zapo-
slenih, ter ukrepih za prilagajanje 
dela spremembam, ki se pri zapo-
slenih pojavijo s starostjo. Z izva-
janjem omenjenih ukrepov lahko 
dosežemo, da so zaposleni pri-
pravljeni in sposobni delati dlje, 
s čimer pomembno prispevajo k 
medgeneracijski solidarnosti. Vla-
ganje v zdravje zaposlenih je torej 
pomembno z vidika družbene 
odgovornosti podjetij, hkrati pa 
tudi z ekonomskega vidika. Z 
izboljšanjem zdravja zaposlenih 
namreč lahko dosežemo zmanj-

šanje stroškov delodajalcev in 
zdravstvene ter pokojninske bla-
gajne, kar posledično vpliva tudi 
na boljšo vzdržnost javnih financ, 
večjo konkurenčnost gospodar-
stva in blaginjo prebivalcev.

Model projekta Polet 

Z namenom sledenja usmeri-
tvam EU na področju aktivnega 
in zdravega staranja ter reševanja 
problematike bo v projektu Polet 
razvit in v 120 podprtih podjetjih 
implementiran inovativen celovit 
poslovni model za delodajalce za 
aktivno in zdravo staranje zaposle-
nih, ki bo delodajalcem iz kohe-
zijske regije Vzhodna Slovenija 
pomagal pri načrtovanju, izvaja-
nju in evalvaciji ukrepov za ravna-
nje s starejšimi zaposlenimi in za 
zmanjševanje odsotnosti z dela.

Vpeljava modela v praksi pomeni 
implementacijo in izvajanje ukre-
pov na štirih ključnih področjih 
aktivnega in zdravega staranja: 

1. varno in zdravo delovno okolje,
2. psihosocialni vidiki zdravja in 

dela,
3. karierni razvoj, razvoj kompe-

tenc in usposabljanje,
4. prilagoditev organizacije dela 

in delovnega časa zaposlenih.

Omenjen model je v slovenskem 
prostoru novost in za sodelujoča 
podjetja lahko predstavlja prvi 
korak k reševanju izzivov, s kate-
rimi se soočajo na področju aktiv-
nega in zdravega staranja.

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

Projekt Razvoj celovitega poslovnega  
modela za delodajalce za aktivno in  
zdravo staranje zaposlenih (POLET)
julija.peklar@iri-lj.si
www.projekt-polet.si

Celovit poslovni model za aktivno in zdravo staranje zaposlenih2 je namenjen podjetjem, ki želijo ohranjati 
in izboljševati zdravje ter varnost svojih zaposlenih. V projekt bo vključenih skupaj 120 podjetij iz kohezijske 
regije Vzhodna Slovenija. Projekt jim bo pomagal in jih opolnomočil pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji 
ukrepov za ravnanje s starejšimi zaposlenimi. 

Uvodna strokovna konferenca 
pod naslovom »Aktivno in zdravo 
staranje zaposlenih – priložnost 
za gospodarstvo« je potekala 
29. maja v Mariboru, na njej pa 
so spregovorili strokovnjaki in 
strokovnjakinje, ki se ukvarjajo 
s to problematiko. Predstavili 
so način dela v projektu in tri 
primere dobre prakse, enega 
iz sosednje Avstrije, drugega 
iz podjetja Komunala Brežice 
in tretjega iz podjetja Weiler 
Abrasives iz Maribora. Vsi 
strokovni prispevki so zbrani 
v zborniku, ki je objavljen na 
spletni strani projekta www.
projekt-polet.si. Na spletni 
strani so tudi prezentacije vseh 
uvodničarjev. 

Si želite aktivno sodelovati 
pri pripravi ukrepov in jih tako 
prilagoditi potrebam vaših 
zaposlenih ter vašega podjetja? 

Ali ob tem potrebujete celovito 
strokovno podporo, pomoč in 
svetovanje?

V projekt Polet je v prvi fazi že 
vključenih 60 podjetij. V drugi 
fazi, ki se bo začela maja 2020, 
se bo lahko vključilo še 60 
podjetij. Če želite, da se vaše 
podjetje vključi v projekt, se 
prijavite, lahko že tudi sedaj. 
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Skrb za duševno zdravje na delovnem 
mestu spada pod okrilje varnosti in 
zdravja pri delu

Vpliv direktnih in indirektnih 
tveganj na zdravje zaposlenih 

Demografske spremembe, globalizacija, 
hitri razvoj novih tehnologij in digitaliza-
cija delovnih procesov občutno spremi-
njajo trg delovne sile in delovno okolje. 

Poleg fizičnih, bioloških in kemičnih 
tveganj se delodajalci sedaj v delovnem 
okolju soočajo tudi s psihosocialnimi 
tveganji.

Po podatkih EU-OSHA je 50 do 60 % 
vseh izgubljenih delovnih dni poveza-
nih s stresom in psihosocialnimi tvega-
nji, ki so povezana z delom.

Katere so najpogostejše bolezni, 
zaradi katerih zaposleni odhajajo 
v bolniški stalež? 

1. Bolezni mišično-kostnega sistema in 
vezivnega tkiva (0,91 %)

2. Poškodbe in zastrupitve izven dela 
(0,64 %)

3. Bolezni dihal (0,28 %) ter duševne in 
vedenjske motnje (0,28 %)

Več informacij o tem, kako ohranjati 
in krepiti duševno zdravje zaposlenih 
ter obvladovati psihosocialna tveganja 
delovnega mesta, najdete v Smernicah 
za slovenske managerje na področju 
duševnega zdravja na delovnem mestu, 
ki so objavljene na spletni strani pro-
jekta NAPREJ www.naprej.eu.

Vabljeni tudi na strokovne regijske 
posvete, ki bodo v okviru omenjenega 
projekta potekali v jesenskih mesecih 
letošnjega leta! Za aktualne informacije 
in točne termine spremljajte našo sple-
tno stran.

SPOMNIMO: KAJ SO PSIHOSOCIALNA TVEGANJA?

Dejavniki v delovnem okolju, ki povzročijo doživetja 
preobremenjenosti in stresa zaradi socialnih in 
organizacijskih pogojev dela. 

Med psihosocialna tveganja na delovnem mestu 
tako poleg nasilja in nadlegovanja spadajo 
konflikti med zaposlenimi, slaba ali neustrezna 
komunikacija, slabo opredeljena hierarhija odnosov 
v delovni organizaciji ipd. 

ALI STE VEDELI?

V letih 2015 in 2016 je bil odstotek 
bolniškega staleža iz razloga duševnih 
in vedenjskih motenj v Sloveniji na 4. 
mestu, v letu 2017 pa so duševne in 
vedenjske motnje skupaj z boleznimi 
dihal zasedle že 3. mesto.
Vir: NIJZ, 2017.

Projekt »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!«
Alenka Korez Gajšek, Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana
www.naprej.eu

PROJEKTI

 

 
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

I Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni…

II Neoplazme (C00-D48)

V Duševne in vedenjske motnje (F00-F99)

X Bolezni dihal (J00-J99)

XIII Bolezni mišičnoskeletnega sistema in…

XV Nosečnost, porod in poporodno obdobje…

XIX_B Poškodbe in zastrupitve izven dela…

Nega družinskega člana

% Bolniškega staleža glede na skupino bolezni (MKB) 

2017

2016

2015
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Sodelovanje znanosti, lokalne/
regionalne vlade in gospodarstva 

5. evropski kongres o lokalnih 
vladah

Kongres o lokalnih vladah (samo-
upravah) je potekal 8. in 9. aprila 
2019 v kongresnem centru v Kra-
kowu. Glavne teme kongresa so 
bile: finance, gospodarstvo, inova-
cije, razvoj, družba in okolje/zrak, 
krožnost, krožno gospodarstvo in 
vode.  

Uvodni del konference je bil 
posvečen razvoju in pomenu 
mest z vidika lokalnega/regio-
nalnega okolja. Iz analiz je razvi-
dno, da današnjo svetovno poli-
tiko pomembno oblikujejo glo-
balna mesta, ki so mednarodno 
aktivna z močno razvitimi mre-
žami, hitro izmenjavo informacij 
in medinstitucionalnimi sodelova-
nji, s čimer pomembno prispevajo 
k oblikovanju nacionalnih in med-
narodnih politik. Globalna mesta, 
pogosto imenovana metropole, 

kot so Tokio, London in New 
York, imajo razvita gospodarstva 
kot srednje velike države, npr. 
Kanada, Španija in Švedska. 

Dobro delujoče lokalne vlade z 
močno identiteto mesta, lokal-
nega/regionalnega okolja ustvarjajo 
odlična poslovna okolja za razvoj 
inovativnega gospodarstva, ki omo-
goča razvoj novih pametnih delov-
nih mest, ki vplivajo na izboljšanje 
kakovosti življenja prebivalcev.  

Povezovanje v makroregije

Pomemben korak predstavljata 
povezovanje v makroregije, kot 
primer je bila predstavljena Evro-
regija Karpati-Ukrajina, in razvoj 
makroregionalnih strategij na 
ravni Evropske unije, ki pomenijo 
izziv za preseganje obstoječih ovir 
in izkoriščanje endogenih razvoj-
nih potencialov ter hitrejši in eko-
nomsko bolj učinkovit gospodarski 
razvoj. Za dosego ciljev je potreben 
družbeni razvoj, ki vključuje med-
sebojno zaupanje, spoštovanje in 
uvajanje principov odprtih inova-
cij. Ključno vprašanje je, ali lahko 
makroregionalne strategije EU 
postanejo gonilna sila EU. V okviru 
finančnih tem je bila izpostavljena 

nova finančna perspektiva Evrop-
ske unije in razvoj regij v obdobju 
2021–2027. Ena izmed ugotovi-
tev razprave je bila nujnost iskanja 
rešitev v primerih, ko bo posame-
zna članica EU, kot primer je bila 
navedena Poljska, v novi perspek-
tivi prejela manj kohezijskih sred-
stev kot sedaj. V teh primerih je 
nujno iskanje alternativnih virov, 
ki jih predstavljajo javno-zasebna 
partnerstva.

Ključnega pomena za učinko-
vito gospodarstvo sta poznavanje 
mednarodnih trgov kakor tudi 
regionalnih oblasti ter privlačnost 
posameznih lokalnih/regional-
nih okolij za nove naložbe. Nov 
gospodarski razvoj ni več mogoč 
brez uporabe novih tehnologij in 
digitalizacije.  

Mesta kot gonilna sila gospodarstva 
in inovacij

Po oceni strokovnjakov postajajo 
mesta gonilna sila gospodarstva in 
inovacij. Mesta morajo biti v pri-
hodnje razvojno naravnana, inte-
ligentna, pametna, inovativna in 
prijazna do lastnih prebivalcev. Biti 
morajo dobre lokacije za življenje 
in nuditi najboljšo možno kakovost 

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

Na Poljskem je bila rojena poljsko-francoska fizičarka in 
kemičarka ter dvakratna Nobelova nagrajenka Marie Curie 
Skłodowska. 

Rodila se je v Varšavi in se preselila v Pariz, kjer je na Sorbonni 
študirala kemijo in fiziko ter postala prva ženska, ki je tam poučevala. 
Z možem Pierrom Curiejem sta skupaj proučevala radioaktivne snovi 
in leta 1898 odkrila, da uranova ruda vsebuje neznano snov, ki je 
bolj radioaktivna od urana, pridobljenega iz nje. Leta 1902 sta po 
dolgem neprestanem delu odkrila dva nova kemijska elementa; 
prvega sta po Mariejini rodni Poljski poimenovala polonij, drugega 
pa zaradi njegove močne radioaktivnosti radij. Za to odkritje in za 
nadaljnje preučevanje radija je leta 1911 prejela Nobelovo nagrado 
za kemijo. 

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

SOCIALNE INOVACIJE 

z najnižjo porabo surovin – biti 
morajo krožna. 

Za razvoj gospodarstva je ključnega 
pomena industrija 4.0, s katero se 
je pričel prehod v digitalne ekosis-
teme, oblikovanje novih poslovnih 
modelov in strategij ter oblikova-
nje novih kariernih profilov, pokli-
cev. V okviru okoljske teme so bili 
najprej izpostavljeni onesnaževanje 
zraka in nastajajoči smog, pomen 
ozaveščenosti prebivalcev in iska-
nje pametnih ter inovativnih reši-
tev, prav tako pomen upravljanja 
z vodami v občinah in trajnostne 
rešitve za čim bolj racionalno (u)
porabo voda in zaščito rezerv. Na 
Poljskem je zaznan upad vodnih 
virov, ki bi naj bil posledica spremi-
njajočega se podnebja, predvsem 
blagih zim in suhih poletij. 

Spodbujanje krožnega gospodarstva 
v mestih

V nadaljevanju je sledila razprava 
o spodbujanju krožnega gospodar-
stva v mestih, lokalnih/regional-
nih okoljih, o pomenu zavedanju 
prebivalcev o krožnosti in kakšne 
so uspešne prakse na področju 
krožnosti. 
Moderator razprave o krožnem 
gospodarstvu je bil Tadeusz Arkit, 
predsednik uprave podjetja Regio-
nalne oskrbe z vodo in kanalizacijo 
(Regional Water Supply and Sewe-
rage Company) v Chrzanowu, Polj-
ska. 
Uvod v razpravo je bil film Nov 
model energetske ozaveščenosti v 
'človeški energiji' (A New Model 
of Energy Awareness in 'Human 
Energy'), avtorja Adama Dzienisa, 
direktorja DAY FILM Ltd iz Polj-
ske.  (https://humanenergy.in/)

Govorci so bili: 

• Pawel Ciecko,  glavni inšpektor 
za varstvo okolja, vodja Inšpek-
torata za varstvo okolja (Chief 
Inspector of Environmental 
Protection, Chief Inspectorate 
of Environmental Protection), 
Poljska,

• Dr. Dragica Marinič, koordina-
torica Strateškega razvojno-ino-
vacijskega partnerstva  (SRIP) – 
Krožno gospodarstvo, Slovenija, 

• Ludmila Poplavskaia, name-
stnica direktorja, FGBU naro-
dni park Curonian Spit (Deputy 
Director, FGBU National Park 
Curonian Spit), Rusija, 

• Agnieszka Sznyk, predsednica 
uprave Inštituta za inovacije in 
odgovorni razvoj (Institute of 
Innovation and Responsible 
Development), Poljska.

Izpostavljeno je bilo zavestno kro-
ženje na vseh ravneh družbenega 
življenja in spodbujanje gospo-
darstva k prehodu iz linearnega h 
krožnemu gospodarstvu. Posame-
znih govorci so izpostavili dobre 
prakse v gospodarstvu. Dragica 
Marinič je izpostavila pomen in 
nujnost povezovanja, sodelova-
nja, mreženja različnih deležni-
kov po sistemu četverne vijačnice 
(quadruple helix). In nujnost 
sodelovanja v verigah vrednosti za 
uspešen vstop na globalne trge.  
(www.srip-krozno-gospodarstvo.si)

Majhnost Slovenije je lahko njena 
prednost

Po predstavitvi SRIP so bili neka-
teri govorci mnenja, da so v Slo-
veniji, ki je majhna država z 
majhnim številom prebivalcev, 
sistemi krožnega gospodarstva, 
prav tako zbiranja, sortiranja in 
predelave odpadkov veliko lažji 
in zato tudi bolj učinkoviti. Prav 
tako bi naj bila pot zavedanja in 
učenja o krožnosti v Sloveniji 
veliko krajša in z manj ovirami 
kot na Poljskem, ki ima veliko 
število prebivalcev. Eden od 
sogovorcev je dejal, da je Slove-
nija lahko vzorčni otoček v EU za 
krožne rešitve, vključno s komu-
nalnimi odpadki. Na Poljskem 
se je komunalni sistem ravnanja 
z odpadki temeljito spremenil v 
zadnjih letih in se skušal prila-
goditi zahtevam direktiv Evrop-
ske unije.  Sveženj o krožnem 
gospodarstvu, ki ga je predsta-
vila Evropska komisija leta 2015 
o zapiranju krožne zanke, je na 
globalni ravni postal svetovni 
trend, ki se je zasidral v gospo-
darstvu, družbi kot celoti, v kul-
turi, umetnosti in na drugih 
področjih. 

Zaključki razprave so bili usmer-
jeni k pomenu spremembe zave-
danja državljanov o krožnosti in 
potrebi informiranja, osvešča-
nja in komuniciranja, da drža-
vljani zavestno spremenijo (spre-
menimo) svoje navade v korist 
ekoloških in drugih čistih ter 
pametnih rešitev. Med zaključki 
razprave velja navesti tudi izra-
žen interes po medregionalnem 
razvojnem in gospodarskem 
povezovanju in sodelovanju.



www.stajerskagz.si24

GOSPODARSTVO PODRAVJA V 2018

+ 9 %

GOSPODARSKE 
DRUŽBE

Število gospodarskih 
družb  

8.300

Neto celotni dobiček/
neto podjetnikov 

dohodek  

332 EUR

Povprečna plača na 
zaposlenega 

1.509 EUR

Neto dodana 
vrednost 

2.380 mio 
EUR

Število zaposlenih na 
podlagi delovnih ur  

68.327
Neto dodana 
vrednost na 
zaposlenega 

34.832 EUR

Prihodki  

9.561 mio 
EUR

Odhodki  

9.229 mio 
EUR

Prihodki na tujem  

4.061 mio 
EUR

razlika do 2017 razlika do 2017

razlika do 2017razlika do 2017

    
    

     
                                            razlika do 2017   

    
    

     
                                            razlika do 2017   

    
    

     
                                            razlika do 2017   

    
    

     
                                            razlika do 2017   

+99
+ 3.739

+ 72 eur
+ 9 % + 9 %

+ 7 %

+ 2 %
- 6 %

SAMOSTOJNI 
PODJETNIKI

Število gospodarskih 
družb  

8.093

Neto celotni dobiček/
neto podjetnikov 

dohodek  

61 mio EUR

Povprečna plača na 
zaposlenega 

1.037 EUR

Neto dodana 
vrednost 

235 mio 
EUR

Število zaposlenih na 
podlagi delovnih ur  

7.546
Neto dodana 
vrednost na 
zaposlenega 

15.015 EUR

Prihodki  

827 mio 
EUR

Odhodki  

766 mio 
EUR

Prihodki na tujem  

127 mio 
EUR

razlika do 2017 razlika do 2017

razlika do 2017razlika do 2017

    
    

     
                                            razlika do 2017   

    
    

     
                                            razlika do 2017   

    
    

     
                                            razlika do 2017   

    
    

     
                                            razlika do 2017   

- 227
+ 540

+ 61 EUR
+ 11 %

+ 11 %

+ 11 %
+ 13 %

+ 9 %
+ 15 %

Poslovanje gospodarskih družb 
in samostojnih podjetnikov 
podravske regije v letu 2018

Gospodarske družbe, ki so pre-
dložile letna poročila za leto 
2018, so v primerjavi s prete-
klim letom ustvarile več prihod-
kov, povečale izvoz, število zapo-

slenih in neto dodano vrednost 
(tudi na zaposlenega), zvišala se 
je tudi povprečna plača na pod-
lagi delovnih ur. V letu 2018 so 
gospodarske družbe poslova-
nje financirale v manjši meri z 
lastnimi viri sredstev kot v pred-
hodnem letu. 

Poslovni izid, neto čisti dobi-
ček gospodarskih družb v letu 
2018 ni presegel dosežene 
ravni iz leta 2017. Ob 371.943 

tisoč evrih čistega dobička in 
100.871 tisoč evrih čiste izgube 
je neto čisti dobiček znašal 271 
milijonov evrov ali 9 % manj 
kot v letu 2017. Skupni znesek 
čistega dobička je v primerjavi 
s preteklim letom višji za 2 %, 
neuspešne gospodarske družbe 
so svojo čisto izgubo povečale 
za polovico. Neto čisti dobi-
ček so ugotovile gospodarske 
družbe vseh dejavnosti, razen 
dveh (finančne in zavarovalni-

Andreja Terbuc Munda
Vodja Oddelka za statistiko in  
informiranje
andreja.terbuc@ajpes.si
www.ajpes.si

GOSPODARSTVO PODRAVJA V 2018

Poslovanje gospodarskih subjektov    Podravja v 2018 v primerjavi z 20173

* Podatki za leto 2017 iz letnih poročil, predloženih za leto 2018.
** Za samostojne podjetnike je podatek izračunan na nosilca dejavnosti (samostojnega podjetnika) in njegove zaposlene.

ške dejavnosti ter izobraževa-
nje). Največ, kar 42,3 % sku-
pnega neto čistega dobička, 
ponovno izkazuje pomembno 
področje v regiji, to je predelo-
valna dejavnost.
Temeljni kazalniki produktiv-
nosti še zmeraj kažejo na pre-
cejšnjo razliko med sloven-
skim povprečjem in podra-
vsko regijo. Ustvarjeni prihodki 
na zaposlenega v gospodar-
skih družbah podravske regije 
so za 30 % manjši od sloven-
skega povprečja, neto dodana 
vrednost na zaposlenega v 
Podravju pa je kljub temu, da je 
najvišja v zadnjih 5 letih, za več 

kot 20 % nižja od slovenskega 
povprečja.

Povprečna plača na zaposlenega 
v gospodarskih družbah podra-
vske regije se je sicer povečala 
za 72 evrov (in je v letu 2018 
znašala 1.509 evrov), vendar 
Podravje še zmeraj zaostaja za 
slovenskim povprečjem za sla-
bih 9 % (na ravni države je v 
letu 2018 povprečna plača zna-
šala 1.652 evrov). V povprečju 
imajo najnižje plače še zmeraj 
delavci v dejavnosti gostinstva, 
navzgor močno izstopa podro-
čje oskrbe z električno energijo, 
plinom in paro.

PLAČILNA DISCIPLINA (ZNESKI 
NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI)  

Večletni trend upadanja dospelih 
neporavnanih obveznostih se je 
nadaljeval tudi v letu 2018, število 
plačilno nesposobnih subjektov in 
njihov znesek sta manjša v primerjavi 
s preteklimi leti. Tudi v prvih štirih 
mesecih sta se v primerjavi s povprečji 
preteklih let zmanjšala tako povprečni 
dnevni znesek kot število pravnih oseb 
z likvidnostnimi težavami, podoben 
trend je pri samostojnih podjetnikih. 
Največ plačilno nesposobnih pravnih 
oseb je v dejavnosti gradbeništva ter 
predelovalnih dejavnostih.
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ČAKALNIH VRST 
V ZDRAVSTVU NI!

Z Vzajemno

Kolektivna zdravstvena polica – zdravstveno 
zavarovanje za kritje stroškov samoplačniških 
zdravstvenih storitev 

www.vzajemna.si 080 20 60

Kaj nudi?
Nudi kritje stroškov samoplačniških storitev in omogoča hiter 
dostop do:

     specialističnih zdravstvenih storitev
     operativnih posegov ter
     pridobitev drugega mnenja

Komu je namenjena?
Namenjena je zaposlenim v podjetju, njihovim partnerjem 
in otrokom.

Mreža izvajalcev zdravstvenih storitev Vzajemna NET
V mrežo je trenutno vključenih:

     preko 50 domačih in 
     okoli 30 tujih partnerjev

Ne čakajte na pregled pri specialistu! Povprečna čakalna 
doba za pregled pri specialistu kardiologu v javnem 
zdravstvu je 141* dni, v mreži Vzajemna Net pa le 7** dni.

*(vir: https://www.nijz.si) **(vir: Vzajemna) - podatka z dne 1. 3. 2019
Več primerov na www.vzajemna.si
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