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V kakšni kondiciji 
je slovensko 
gospodarstvo?

Industrijska tradicija 
in iskanje novih 
prebojnih možnosti

Pričakujemo premišljene 
spremembe zakonodaje o 
posredovanju delovne sile 





Sredi februarja je Kristalina Georgieva, gen-
eralna direktorica Mednarodnega denarnega 
sklada, dejala, da ni zaskrbljena zaradi širjen-
ja koronavirusa. Slabih štirinajst dni kasneje 
je odkrito povedala, da izbruh koronavirusa 
postavlja pod vprašaj že tako krhko globalno 
gospodarstvo. Podobno razmišljanje sreča-
mo tudi v domačem gospodarstvu – če v zač-
etku februarja še nihče ni menil, da lahko vi-
rus s tečajev vrže gospodarstvo, danes mnogi 
opozarjajo na posledice, ki jih bodo utrpeli. 

V teoriji kaosa je znan pojem učinka metulja. 
Oče te teorije je meteorolog Edward Lorenz, 
ki se je ob razmišljanju o povezanosti vre-
menskih pojavov in njihovih učinkih pred prib-
ližno 50 leti vprašal, ali zamah metuljevih kril v 
Braziliji lahko povzroči tornado v Teksasu. Te-
orijo so hitro povzele tudi druge stroke in danes 
generično, in nekoliko poenostavljeno, označu-
je veliko občutljivost nekega pojava na rahlo 
spremembo v njegovih začetnih pogojih. Če se 
pred meseci še nismo spraševali, kaj pomeni 
nekaj obolelih na Kitajskem in smo zamah met-
uljevih, pardon – netopirjevih kril podcenjevali, 
pa se danes vsem postavlja vprašanje, kakšen 
bo njihov učinek na svetovno gospodarstvo in 
na možnost zdrsa v recesijo. 

Da bo zaradi koronavirusa manj kitajskih tur-
istov tudi v Sloveniji in da bodo zato turistični 
prihodki manjši, je sedaj že jasno, kako resno 
bodo zbolele vse ostale panoge gospodarstva, 
pa je najbrž odvisno od marsičesa. Zavedamo 
se resnosti situacije in opozarjamo, da bo 
dogajanje skoraj zagotovo na kratek, še bolj 
pa na dolgi rok, prineslo kar nekaj sprememb 
v gospodarske tokove. Mnoga podjetja bodo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
morala razmišljati o procesnih spremembah, 
o novih virih surovin, o nujnosti sodelovanja 
z večimi dobavitelji in še mnogo čem. Ali bo 
to pomenilo vračanje nekaterih panog v Ev-
ropo? No, tega sedaj še ne vemo, vemo pa, 
da je za mala gospodarstva, kot je slovensko 
in znotraj njega štajersko, zelo pomembno 
sodelavnje posameznih akterjev, pretok infor-
macij in iskanje vsestranskih partnerstev zno-
traj lokalnega prostora, kar omogoča močne-
jše in hitrejše odvizve in odboje navzven. 

V zbornici se povezovanja in sodelovanja lote-
vamo ves čas, to je pravzaprav naša osnovna 
dejavnost. Smo pa v zadnjem času te aktiv-
nosti še okrepili, tudi izven podjetniških voda, 
vzpostavljamo močnejše sodelovanje podjetij 
z lokalnimi skupnostmi in se jih trudimo vkl-
jučevati v različne, evropsko sofinancirane 
projekte, ki poleg znanja in dobrih praks dru-
gih prinesejo tudi izobraževanje in neposred-
no financiranje posameznih aktivnosti. 
 
Največ lahko storimo povezani, odprti za sk-
upne razmisleke in pripravljeni na povezo-
vanje. Z vsemi. Seveda – delujemo in bomo 
delovali globalno, toda lokalno je tudi izjemno 
pomembno. Ne glede na to, kje kakšen metulj 
ali netopir zamahne s krili, je namreč jasno, da 
ne gre podcenjevati učinkov njegovih zama-
hov na drugem koncu sveta.  
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Maribor, 20. november 2019, Garex, d. o. o.

Futuristične pisarne – ko delo postane 
užitek 

Futuristične pisarne podjetja Garex so 
najnovejša pridobitev v štajerski prestolnici. 

Delovni prostor, ki zaposlenim ponuja udobno 

okolje, poleg klasičnih prostorov nudi 
nešteto skritih kotičkov, med drugimi tudi 
“črno luknjo” in kotiček udobja!

Maribor, 28. november 2019, 
Geberit, d. o. o.

Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva 
za spoznavanje poklicev

V Geberitu, podjetju, ki je vzpostavilo svoj  

sistem vajeništva, so predstavili zgodovino  

podjetja in njihove izdelke, proizvodnjo ter  

odgovarjali na vprašanja glede vajeništva, proce-

sov dela ter zaposlovanja. Vajenec, ki obiskuje 2. 

letnik srednje tehnične šole in se uči za orodjarja, 
je z navdušenjem predstavil svoj bodoči poklic. 

Rogaška Slatina, 14.–15. november 2019

6. kadrovska konferenca: Iz prakse za 
boljšo prakso

Šestič zapored izpeljana kadrovska konferenca 
je dokaz, da so obravnavane teme vedno zani-

mive in koristne. V šestih letih se je konferenc 

udeležilo več kot 280 udeleženk in udeležencev, 
sodelovalo je že 65 strokovnjakinj in strokovnja-

kov. Organizatorji konference so ŠGZ, podjetje 
Kadring in Društvo za kadrovsko dejavnost Ptuj.

Maribor, 28. november 2019, 
Intellegos, d. o. o.

Dan odprtih vrat slovenskega 
gospodarstva za spoznavanje 
poklicev

Tudi detektivska agencija Intellegos je so-

delovala na Dnevu odprtih vrat slovenskega 

gospodarstva. Številnim obiskovalcem so 

predstavili poklic detektiva, njegove naloge 

in naravo dela.
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V kakšni kondiciji je 
slovensko gospodarstvo?

Tema ponovoletnega srečanja Štajerske 
gospodarske zbornice so bile gospodarske 
napovedi, temelječe na analitičnih osnovah 
preteklih let. 

Mag. Velimir Bole se je v prispevku »Odpor-
nost gospodarstva v času negotovosti« (Po-
gledi 2020) vprašal: Ali je res že moč pričako-
vati obrat? In to je bila tudi tema njegovega 
uvodnega predavanja, ki ga je osnoval na 
mnogih analitičnih podatkih preteklega 
poslovnega dogajanja. 

Mag. Velimir Bole je jasno odgovoril: 
»Zmanjševanje gospodarske aktivnosti je 
trenutno običajno ciklično umirjanje, ki bi 
se lahko že sredi leta tudi umirilo. Če seveda 
ne bo šokov.« 

In kaj lahko pričakuje Slovenija v primerjavi 
z drugimi? Napovedi za 2020 kažejo rahlo 
umirjanje gospodarske aktivnosti ter enako 
ali malo višjo inflacijo tako v Sloveniji, na 
evrskem območju kot v državah jugovzhodne 
Evrope. Dejstvo je, da pričakovana naroči-
la gospodarstva zadnje leto in pol upadajo 
tako na evrskem območju kot v Sloveniji. In 
dejstvo je tudi, da se precej manj intenzivno 
kot pri drugih sektorjih zmanjšujejo naročila 
storitvenih sektorjev, v zadnjih dveh četrtlet-
jih 2019 se je zniževanje pričakovanj ustavilo 
v storitvenih sektorjih in predelovalnih dejav-
nosti pri izvoznikih, kar je za našo regijo še 
posebej pomembno. 

Mag. Bole je tudi izpostavil, da nakupi  
prebivalstva še ne kažejo opaznega umirjanja 
 porabe, kar je zelo pomembno, saj je za  
Slovenijo potrošnja prebivalstva pomemben 
dejavnik stabilnosti gospodarstva.

Ponovoletno srečanje članov ŠGZ, Maribor, 22. januar 2020

Je zmanjševanje 
gospodarske 
aktivnosti že 
realnost?

»Glede na časovno oddaljenost sta 

iz podatkov izrazito vidna dva velika 

padca slovenskega gospodarstva, prvi 

v letu 2009 kot posledica svetovne 

gospodarske krize 2008 in drugi v 2013 

kot posledica sprejetega ZUJF-a, Za-

kona za uravnoteženje javnih financ, 

ki je bil sprejet 2012 in je imel za pos-

ledico padec BDP-ja, izvoza, investicij 

in trošenja države, kar je v kritičnih 

trenutkih ohromilo državo in gospo-

darstvo ter ju za nekaj let onesposobilo 

za konkurenčno pariranje drugim,« 

je mag. Velimir Bole zelo kritično iz-

postavil napačne ekonomske odločitve 

vlade RS. 

Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu



Razveseljivo – da. Kriza 2008 in leta po njej 
so slovensko gospodarstvo opomnila, da je 
treba delati drugače. Po oceni mag. Boleta 
je makroenomosko ravnotežje v letu 2018 
bistveno bolj odporno, kot je bilo v letu 
2008, in slovensko tudi bolj, kot je evrsko 
območje. Mag. Bole je na primer izpostavil, 
da je glede zadolženosti odpornost v letu 
2018 v primerjavi z letom 2008 bistveno 
večja, in to tako pri finančnih kot tudi nefi-
nančnih korporacijah, pri gospodinjstvih je 
ostala nespremenjena, vendar že leta 2008 
ni bila visoka, kaj šele kritična. Odpornost 
se je zaradi zadolženosti države sicer ne-
koliko zmanjšala, je pa pri vseh segmentih 
večja kot na evrskem območju. Tudi trg 
nepremičnin je precej bolj odporen, kot to 
velja za evrsko območje.

Je slovensko 
gospodarstvo 
bolj odporno,  
kot je bilo pred 
krizo 2008? Mag. Velimir Bole je ukrep Banke 

Slovenije, ki je omejila kreditiranje 

prebivalstva, ocenil za čudnega in 

neupravičenega ter dodal: »Pravzaprav 

je gledano s kota zavarovanja vseeno, 

ali gre za stanovanjske ali potrošniške 

kredite. Tveganje je za banke enako – 

malo. Poleg tega podatki dokazujejo, 

da ni bilo nobenega poslabševanja pri 

odplačevanju kreditov gospodarstva, 

delež slabil posojil pada. Javno objavljeni 

podatki ne upravičujejo takšnega 

ukrepa, kaj je hotela Banka Slovenije, 

pa ne vem.«
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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 
168* dni, v mreži Vzajemna Net pa le 7** dni.

*(vir: https://www.nijz.si) **(vir: Vzajemna) - podatka z dne 1. 7. 2019
Več primerov na www.vzajemna.si



Centralizacija vs. 
decentralizacija 
V Sloveniji je iz leta v leto več delovnih migrantov. Dnevno se samo 
v prestolnico, ki ima preko 216.000 delovnih mest, kar predstavlja 
kar 26,6 odstotka vseh delovnih mest v Sloveniji, vozi preko 98.000 
dnevnih delovnih migrantov. Ob navedenem pa je iz leta v leto vse 
več medobčinskih delovnih migrantov. Konec leta 2017 jih je bilo 
več kot 437.500, kar je več kot polovica delovno aktivnega prebi-
valstva. Na območju svoje občine je imelo delovno mesto največ 
prebivalcev v Ljubljani (83 odstotka), Novem mestu (73,4 odstotka) 
in Mariboru (71,4 odstotka). Ob tem pa je potrebno izpostaviti, da 
je bilo medregijskih delovnih migrantov več kot 160.000 oz. dob-
rih 19 odstotkov delovno aktivnega prebivalstva (vir: RTV Slove-
nija, 25. 3. 2018). Slednje je zagotovo odraz neskladnega regional-
nega razvoja, k čemur pa pripomore tudi neskladna delitev projek-
tnih sredstev po regijah. Glede na projekte, ki so vključeni v sprejeti 
proračun Republike Slovenije za leto 2020, se kaže izrazita diskre-
panca med regijami. Tako bodo največji delež projektnih sredstev 
dobile: obalno-kraška regija za 119 projektov 14.239 evrov/prebi-
valca; posavska regija za 104 projekte 12.992 evrov/prebivalca in 
zasavska regija za 76 projektov 10.732 evrov/prebivalca; najmanj 
pa pomurska regija (razvojno najbolj ogrožena regija) za 137 pro-
jektov 2.152 evrov/prebivalca; primorsko-notranjska regija za 71 
projektov 3.274 evrov/prebivalca; osrednjeslovenska regija za 534 
projektov 3.589 evrov/prebivalca in goriška regija za 176 projektov 
3.886 evrov/prebivalca. 

K izrazitim razvojnim razlikam med regijami, ki se napram osre-
dnjeslovenski regiji s prestolnico razvijajo tudi do 3,8-krat poča-
sneje (npr. pomurska regija), je ob dejanski centralizaciji zago-
tovo pripomogla izrazita fiskalna centralizacija. Na podlagi inde-
ksa fiskalne decentralizacije se Slovenija med vsemi državami 
članicami EU uvršča na 23. mesto. Slovenske občine so vseskozi 
finančno podhranjene in nimajo zadostnih finančnih sredstev za 
investicije v komunalno infrastrukturo in razvoj transportnih poti, 
kar je temelj za spodbujanje domačih in tujih investicij. Ob tem 
praktično nimajo pristojnosti na področju razvoja gospodarstva in 
nikakršne možnosti spodbujanja odpiranja novih delovnih mest, s 
čimer bi lahko omogočile lokalnemu prebivalstvu delo v domačem 
okolju. Spričo navedenega smo ob dnevnih delovnih migracijah 
priča obsežnim notranjim selitvam in selitvam prebivalcev v tujino. 
V letu 2018 se je znotraj Slovenije preselilo 103.961 prebivalcev, 
ob tem pa se je v tujino odselilo 13.527 prebivalcev (www.stat.si).

Spričo navedenega je dejansko centralizacijo mogoče zaustaviti 
le z decentralizacijo države z ustanovitvijo pokrajin, ki bi morale 
imeti pristojnosti na področju spodbujanja razvoja gospodarstva 
in zadostna razvojna sredstva, saj bi zgolj tako lahko preprečili 
neracionalno financiranje projektov, ki so všečni vsakokratni vladi.

Doc. dr. Boštjan Brezovnik
Inštitut za lokalno samoupravo Maribor

bostjan.brezovnik@lex-localis.info
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Včasih je bil na Teznu TAM. Je to danes Cona Tezno? Kaj je 
Cona Tezno? 

Cona Tezno je področje, ki je bilo od nekdaj namenjeno indu-
striji – od nastanka med 2. svetovno vojno, ko je tu začela delati 
Tovarna letalskih delov, do kasnejše Tovarne avtomobilov in 
motorjev Maribor. TAM je leta 1996 končal v stečaju in začelo 
bi se »umiranje na obroke«: nekatere družbe, ki so nastale ob 
prestrukturiranju TAM-a, bi preživele, druge bi končale v stečaju, 
premoženje bi se po delih prodajalo zainteresiranim kupcem.  
V stečajnem postopku je bilo na prodaj celotno premoženje 
nekdanjega TAM-a. Če bi se prodajalo po delih, Cone Tezno in 
poslovnega življenja, kakršnemu smo priča danes, ne bi bilo.

Ob podpori Mestne občine Maribor in Slovenske razvojne 
družbe se je oblikoval konzorcij potencialnih kupcev z nalogo, 
da odkupi celotno premoženje TAM-a. Na podlagi odločitve 
takratne vlade pod vodstvom dr. Janeza Drnovška je konzor-
cij to nalogo uspešno opravil. Konzorcij je štel 23 članov, veči-
noma manjših podjetij, vključena je bila tudi Pošta Slovenije. Po 
odkupu premoženja so lastniki ustanovili Zavod Poslovno pro-
izvodna cona Tezno in mu naložili izvajanje „skupnih nalog“: 
upravljanje in vzdrževanje infrastrukture ter oskrbo z ener-
genti. Vse te dejavnosti, iskanje in povezovanje kupcev v kon-
zorcij, odkup celotnega premoženja in ustanovitev upravljavca, 
so bile za tedanji slovenski prostor in poslovno kulturo precej 
smele in inovativne. Kmalu je Zavod lastniško prevzel skupno 
komunalno in energetsko infrastrukturo, kar je spet skoraj brez 
primere v slovenskem prostoru. Danes je v Coni Tezno več kot 
100 lastnikov in več kot 200 poslovnih subjektov. Na začetku 
smo postavili enotna pravila obnašanja in poslovanja in danes 
lahko potrdimo, da je bil model pravilno zastavljen. Premoženj-
sko-pravno in tehnično-tehnološka skupna organizacija omo-
goča doseganje sinergij med podjetji in okoljem ter na področju 
upravljanja skupnih zadev.  

So ta podjetja aktivna še danes?

Nekatera podjetja, ki so kot zdrava jedra nastala v okviru pre-
strukturiranja TAM-a, so našla strateške partnerje in preživela, 
drugim ni uspelo. Ko sta se v Coni naselila Cimos in Unior, se je 
zaupanje v lokacijo začelo izboljševati in stvari so se začele pre-
mikati hitreje. Pozneje so se prvotnim lastnikom pridružila nova 
podjetja. Nekatera od njih so hitro rasla, druga, manjša so vsto-
pala v vrednostne verige kot podizvajalci in ponudniki najrazlič-
nejših poslovnih storitev. V preteklih letih sta se v Coni razmah-
nili predvsem avtomobilska in kovinskopredelovalna industrija. 
Podjetja iz Cone danes med drugim razvijajo in izdelujejo zelo 
zahtevne dele, sklope in orodja za največje evropske avtomobil-
ske proizvajalce. Okrog nosilcev teh dejavnosti so se polagoma 
zbrali podizvajalci in komplementarne dejavnosti. Danes se v 
Coni razvijajo, projektirajo in izdelujejo visokotehnološki izdelki 
tudi s področja strojegradnje, elektronike in informatike ter izva-
jajo storitvene dejavnosti z velikim deležem domačega znanja 
in visoko dodano vrednostjo. 

Koliko ljudi hodi na delo v podjetja Cone Tezno?

V podjetjih v Coni je zaposlenih več kot 3600 ljudi. V nekdanjem 
TAM-u jih je bilo precej več, vendar je tehnološki razvoj od tedaj 
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pomembno spremenil proizvodne in poslovne 
procese. Če bi TAM še obstajal, bi bil danes pre-
cej drugačen kot nekoč. Če bi zbrali podatke o 
prihodkih, razvoju, izvozu vseh podjetij, ki danes 
delajo v tem prostoru, sem prepričan, da bi pre-
segli rezultate nekdanjega TAM-a.

Danes je tu približno 200 poslovnih subjektov?

Tako je. Od samozaposlenih in takih, ki imajo 
eno ali dve pisarni, do velikih podjetij. Cona je 
prostor za sodelovanje in povezovanje. Koliko 
podjetja dejansko uporabljajo te možnosti, je 
pač odvisno od posameznih podjetij, njihove 
dejavnosti in poslovnih modelov. Dejstvo pa je, 
da veliko območje naše poslovne cone ponuja 
številne možnosti. Podjetja lahko mnoge 
poslovne funkcije opravijo na območju Cone, si 
skrajšajo poti za material in izdelke, ne potrebu-
jejo drage logistike in transporta, poslovne sto-
ritve so na voljo kar na „domačem dvorišču“. 

Gre za podjetja iz zelo različnih branž, od 
storitvenih do proizvodnih?

Vse od začetka delovanja Cone smo si prizade-
vali napolniti prazen prostor po stečaju TAM-a 
in ga kar najbolj ekonomično uporabiti. V Coni 
si prizadevamo za povezovanje in privablja-
nje komplementarnih dejavnosti. Zelo zgodaj, 
že leta 2002, je bila pri Mestni občini ustanov-
ljena projektna skupina, ki jo je vodil takratni 
podžupan mag. Jože Protner. Opredeljeno je 
bilo, da je ta prostor namenjen industriji, pred-
vsem kovinskopredelovalni, in komplementar-
nim dejavnostim, ki jo podpirajo. Tako je zapi-
sano tudi v prostorskem aktu, ki ga je sprejela 
Mestna občina Maribor. Prostor pa je na voljo 
tudi drugim, ki si lahko povečajo poslovne pri-
ložnosti z naselitvijo v Coni in tudi sami prispe-
vajo k poslovnim priložnostim tistih, ki tu že 
delujejo. Cona se razvija v smeri „čiste“ proizvo-
dnje in storitev, ki temeljijo na znanju in visoki 
dodani vrednosti.

V tem času so vsi selili industrijo na Kitajsko.

Res je, to je bil čas prestrukturiranja industrije, 
ne samo v Sloveniji, v celi Evropi in po vsem 
svetu. Evropa je s selitvijo industrije izgubila 
tisoče delovnih mest, ki jih ni nikoli v celoti 
nadomestila. Mi pa smo se odločili, da ohra-
nimo našo industrijsko tradicijo in je ne opus-
timo v celoti, seveda ob upoštevanju sprememb 
in tehnološkega razvoja. Ustvariti smo hoteli 
možnosti za kovinskopredelovalno industrijo v 
povezavi z institucijami znanja, kot je maribor-
ska univerza, zlasti njene tehniške fakultete.  
Hoteli smo ohraniti delovna mesta, ki so  
desetletja ustvarjala industrijsko tradicijo 
mesta.
 
Klasični kovinskopredelovalni industriji ste 
dodajali nove branže.

V Coni sta se najprej razmahnili avtomobilska 
in kovinskopredelovalna industrija. Okoli njih 
so se postopoma zbirale komplementarne pro-
izvodne in storitvene dejavnosti. V vzhodni del 
cone so se naseljevala predvsem storitvena 
podjetja, na jugovzhodu je zrasel poštno-logi-
stični center. Sledile so dejavnosti s področja 
informacijsko komunikacijske tehnologije, od 
nekdanjega največjega slovenskega razvijalca 
programskih rešitev do manjših računalniških 
podjetij, pa razvijalci tehnoloških rešitev, izva-
jalci transportnih in logističnih storitev, različ-
nih servisov, vse do tržnikov in računovodskih 
podjetij. Danes je tu pestra množica dejavnosti, 
ne nazadnje tudi Zavod za zdravstveno varstvo, 
ambulanta in enota Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje.

V Sloveniji, tudi na Štajerskem, je veliko 
poslovnih con, različno urejenih, različno veli-
kih, z različno ponudbo. Kako velika je Cona 
Tezno za štajerske in za slovenske razmere?

Cona Tezno je ena od največjih con v Slove-
niji. Srečo imamo, da se pomena Cone danes 
zaveda tudi mesto Maribor in da dobro sode-
lujemo z mestnimi oblastmi in institucijami. 
Okrepili smo sodelovanje z mariborsko uni-
verzo. Z njo smo povezani v številnih projektih. 
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Zavod Poslovno proizvodna cona Tezno je neprofitna organizacija. Temeljna  

naloga 13 zaposlenih je uspešno upravljanje Cone Tezno v njeni fizično-prostorski 

zaokroženosti ter skrb za dobrobit gospodarskih in drugih subjektov v njej.

Temelj razvojne vizije Cone Tezno je, da kot celota postane tehnološko visoko 

razvito industrijsko, storitveno in raziskovalno središče.
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Pred nedavnim smo podpisali sporazum 
partnerjev v projektu centra za pame-
tna mesta in skupnosti. V tem „mega“  
projektu, ki ima ambicije prerasti v vzhodno 
kohezijsko regijo in tudi na širše območje, 
sodelujemo kot partner za preskušanje 
pilotnih rešitev.

Povezani smo z mladimi, zagonskimi pod-
jetji. V Coni bi radi vzpostavili tehnološki 
center. Precej izzivov in priložnosti je na 
področju energetike, varstva okolja, digi-
talizacije, industrije 4.0. Pri tem pa bi rad 
poudaril, da se moramo zavedati, da se je 
treba odgovorno obnašati; naš razvoj ne 
sme temeljiti samo na količinah. Prednost 
bi bilo treba zagotoviti kakovosti in ne 
količini: višji dodani vrednosti za vse  
udeležene.

Prav bi bilo, da bi bile poslovne dejavnosti 
združene na nekih območjih, kjer so ure-
jene skupne dejavnosti, recimo skrb za 
varstvo okolja, komunalne storitve. 

V naši državi kar naprej govorimo, da se 
povezujemo, pa nam to ne gre najbolje od 
rok. Vsak čuva svoj vrtiček, okolico pa v 
glavnem le, če to neposredno vpliva nanj. 
TAM-u je treba priznati, da je za varstvo 
okolja skrbel že pred desetletji, v času, 
ko okolica o tem sploh še ni razmišljala. 
Zato območje Cone tudi danes ni okoljsko 
degradirano. Še iz časov TAM-a imamo 
premišljeno zgrajeno okostje komunalne 
in energetske infrastrukture, kar je za 
podjetja v coni zelo pomembno.

Pa vendar je Magna želela »green field« 
investicijo. 

Pogovori z Magno so se začeli pri nas, ven-
dar je bilo takoj jasno, da Magna potrebuje 

precej večjo površino, kot je še na voljo v 
Coni. Glede na lastniško strukturo zemljišč 
v Coni in neposredni bližini takšnega pro-
jekta enostavno ni bilo mogoče izvesti. 
Tudi brez sodelovanja države ne bi šlo. 
Spletlo se je korektno sodelovanje med 
Ministrstvom za gospodarske dejavno-
sti in razvoj ter Občino Hoče - Slivnica. 
Veliko se je govorilo in spraševalo o raz-
logih, zakaj Magna prihaja na naš konec. 
Ni želela priti le zaradi ugodne geografske 
lege na stičišču dveh evropskih prometnih 
koridorjev in logistične povezave, temveč 
predvsem zaradi usposobljenih ljudi. Ti 
pa so v podjetjih, ki že desetletja delujejo 
v Coni Tezno in še vedno zelo dobro sodelu-
jejo z Magno. Magna je prišla v znano okolje. 

Cona nima industrijskega tira?

Nekdanji TAM je imel industrijski tir. Za 
njegove izdelke in količine je bil prevoz 
po industrijskem tiru najbolj ekonomi-
čen. Zdaj tu ni več industrijskih velikanov, 
za manjša podjetja pa industrijski tir ni 
tako zanimiv. In ne nazadnje, tudi železni-
ška infrastruktura in prevozne storitve v  
Sloveniji se niso razvijale v tej smeri.

Kaj je perspektiva tako Poslovno proizvodne 
cone Tezno kot upravljavca?

Kot sem že omenil, je Cona privlačna 
lokacija za podjetja. Verjamem, da bodo 
vsi odločevalci spoznali potrebe in mož-
nosti ter ugotovili, da eden brez drugega 
ne moremo, da lahko le skupaj naredimo 
pomembne korake, da podpremo podjetja 
pri njihovih prizadevanjih za rast in uspeh na 
trgih. Čas za mreženje, sodelovanje in pove-
zovanje ni nikoli zapravljen. V Coni Tezno 
si za to nenehno prizadevamo, pa še vedno 
ostaja veliko neizkoriščenih možnosti.
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Cona se bo širila na južno stran, vzdolž žele-
znice. Občinski prostorski načrt je bil spre-
jet in stvari se počasi premikajo. Ta zemljišča, 
ki jih je Mestna občina Maribor postopoma 
odkupovala, so bila desetletja prazna in neu-
porabna, saj niso niti dostopna. Zdaj je čas 
za smelejše poteze. Podjetjem, ki povprašu-
jejo po zemljiščih za gradnjo, je treba zagoto-
viti osnovne pogoje, zgraditi ceste in komu-
nalno infrastrukturo, da bodo lahko čim prej 
začela z dejavnostjo. Ambicije pa so še večje. 
Z izgradnjo podvoza pod železniško progo se 
bo Cona odprla na zahodno stran, proti Trža-
ški cesti. Mestna občina Maribor je z Ministr-
stvom za infrastrukturo že podpisala pogodbo 
o pripravi dokumentacije. Zemljišča na zahodni 
strani železniškega tira so v lasti mestne 
občine. Morda bi kazalo povezati vse poslovne 
površine v smeri proti letališču v močno in pre-
poznavno gospodarsko središče, kar smo ne 
nazadnje načrtovali že pred več kot dvajsetimi 
leti.

Ali obstaja kakšno združenje poslovnih con, ali 
obstaja zavedanje, želja po povezovanju?

Bodimo odkriti, povezovanja je veliko premalo. 
Ni ga niti Podravju niti v okvirih razvojnih 
kohezijskih regij in tudi v Sloveniji ne. Obsta-
jajo številni neformalni stiki, institucional-
nega povezovalca, ki bi zmogljivosti poslov-
nih con v Sloveniji povezal v enotno ponudbo 
in jo predstavil zainteresiranim, pa ni. Skupna 

spletna stran ni dovolj. Spirit Slovenija ima 
bazo con in službo za privabljanje tujih naložb, 
doma pa je vse preveč razdrobljenosti. Če bi 
si izmenjevali povpraševanja in proste zmo-
gljivosti, bi lahko veliko naredili. Slovenija je 
tako majhna, da se posamične predstavitve, 
zlasti v tujini, kar izgubijo. Že predstavniki 
večjih evropskih mest pomenijo večjo indu-
strijsko moč kot cela Slovenija. Potrebujemo 
skupno promocijo. Vendar je treba poudariti, 
da je con kar preveč. Veliko jih je bilo zgraje-
nih brez predhodnih analiz in so potem ostale 
prazne. Že samo z vidika umnega gospodarje-
nja s prostorom bi bilo poslovno življenje smi-
selno koncentrirati v nekih osrednjih, moč-
nih regijskih conah, ki zagotavljajo možnosti 
za koncentracijo podjetij in koristi ekonomije 
obsega pri infrastrukturi, oskrbi z energenti 
in drugih skupnih stroških, pogajalsko moč in 
prepoznavnost v širšem prostoru, ostali pros-
tor pa bi namenili drugačni rabi.

Med ljudmi je Cona Tezno tudi »bolšjak«, torej 
nedeljska tržnica, ki pritegne zelo veliko proda-
jalcev in zares impozantno število kupcev. Je 
to del Cone Tezno? Kakšna prihodnost se mu 
obeta?

Maribor je imel nekoč sejme, sejemske ambi-
cije in tudi rezultate. Ostal je le bolšji sejem, ki 
je znan tudi onstran meja. Mi dajemo prostor 
v najem in nobenega razloga ni, da tega ne bi 
počeli tudi v prihodnje.
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Prostor Cone Tezno je danes skoraj v celoti zaseden. Na voljo je še nekaj pisarniških 

površin, a ne prav veliko. Seveda pa to ne pomeni, da ni možnosti za širitev Cone.
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7. KONFERENCA ŽENSKE PODJETNOSTI, 
5. DECEMBER 2019

Ko se posel  
prismodi 

Neuspeh pač ni tragedija in ne sme privesti 
do razmišljanja o osebni nesposobnosti. Na 
konferenci ženske podjetnosti, ki jo je pripra-
vil Regijski svet podjetnih žensk in podjetnic 
Perle, so sodelujoče spregovorile točno o tem 
– če nam enkrat ne uspe, to še ne pomeni, da 
smo nesposobne. Pomeni, da je treba ponovno 
zbrati pogum in iti naprej. To je v uvodnem 
nagovoru izpostavila tudi dr. Aleksandra Lob-
nik, redna profesorica na Fakulteti za strojni-
štvo Univerze v Mariboru in direktorica Inštituta 
za okoljevarstvo in senzorje, IOS. Izpostavila je 
tudi, da so praktično vse ženske, ki se podajo 
na pot podjetništva, v resnici multifunkcionalne 
in želijo biti odlične na vseh področjih. Izposta-
vila je svoje izhodišče, ki ga je dobila skozi 
šport, kjer sta vztrajnost in trdo delo osnova 
za uspeh, ne pa tudi njegov garant. »Človek 
potrebuje tudi samozavest, pogum in dovo-
liti si mora sanjati zmago in uspeh. V poslu je 
srečevanje z ovirami vsakodnevno, ni jih eno-
stavno reševati, vendar s tem tudi rastemo in 
se razvijamo. Zato tudi vztrajamo. Porazi so v 
resnici pozitivna stvar, če nas usmerjajo v nove 
premisleke in nove priložnosti. Po mnogih letih 
v svetu podjetništva sem vedno bolj prepri-
čana, da bi se morale ženske še bolj povezovati 
in se podpirati. S podporo padci niso več tako 
boleči,« je med drugim povedala zbranim.

Ali je slovenska kultura sposobna sprejeti neuspeh kot nov začetek? V po-
litiki je po padcu vlade mogoče iti na volitve in dobiti nov mandat. Kaj pa v 
podjetništvu? Če nekomu v prvo ne uspe narediti vsega, kar si je zamislil, ga 
smatramo za nesposobnega in neuspešnega! Zakaj v gospodarstvu neuspeh 
pomeni tudi nesposobnost? Pa nikar ne uporabite izgovora, da gre v gospo-
darstvu za denar, vsi vemo, da gre v politiki običajno za veliko več denarja.  

Tina Arnuš, Zelena Japka; 
Ingrid Logar, Čeveljc; 
Alenka Kügerl, Enyo; 
Patriciji Šenekar, Hiška zelišč; 
Petra Hercog, moderatorka

Vera Kozmik Vodušek
Podpredsednica RS podjetnih žensk in podjetnic
vera.kozmik@dialogco.eu
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Lidija Majcen
ŠGZ, vodja sektorja skrbniškega sistema

lidija.majcen@stajerskagz.si

Razpis INOVACIJE V 
PODRAVJU 2020
Razpis INOVACIJE V 
PODRAVJU 2020

Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot 

gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja 

podjetništva. Inovacijski izziv v letu 2020: ”Inovacijsko  

sodelovanje kulturno-kreativnih industrij in gospodarstva”.

S prijavo na razpis se lahko potegujete za nagrado tako  

na regijskem kot tudi nacionalnem nivoju. Priznanje za  

najboljše inovacije na nacionalni ravni predstavlja najvišje 

priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s 
tem promocijo inovativnosti v Sloveniji in širše.

V skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj za inovacije  

v podravski regiji imajo pravico do prijave na razpis vse 

gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki  
posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske 

oblike z območja podravske regije.

Rok za prijavo je 10. april 2020.

Nagrajeni inovatorji in inovatorke ter inovacije bodo 

predstavljeni na javni podelitvi 11. junija 2020.
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Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu
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Spremembe: pokojninska 
zakonodaja in zakonodaja 
za urejanje trga dela

Spremembe pri pokojninah

Dopolnitve ne spreminjajo pogojev upokojevanja, 
prinašajo pa spremembe pri povečevanju deleža 
odmere pokojnine in njihovo postopno izenačitev 

po spolu, nanašajo se tudi na dvojni status upo-
kojencev (nadaljnjo ali vnovično vključenost v 
obvezno zavarovanje ob hkratnem uživanju dela 
pokojnine) in izvajanje poklicnega zavarovanja. 
Nekaj najpomembnejših sprememb:

Prvič po dolgih letih se pogoji za pridobitev starostne 

pokojnine ne poslabšujejo, pokojnine se za moške 

celo zvišujejo.

Konec januarja je Tilen Božič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, predstavil spremembe, ki jih 
na trg dela prinašata noveli Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-2) in Zakona o urejanju trga dela (ZUTD), ki sta 
začela veljati z letošnjim letom. 

Tilen božič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti



Pogoji za upokojitev

• Pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine pridobi zavarovanec v letu 2020 (moški 
in ženska) pri starosti 65 let, če ima dopolnjenih najmanj 15 let zavarovalne dobe, oziroma pri 
starosti 60 let, če ima dopolnjenih 40 let pokojninske dobe brez dokupa.

• Starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine se lahko znižajo:
• zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel 

v prvem letu njegove starosti, in sicer se starostna meja zniža za šest mesecev za enega 
otroka, za 16 mesecev za dva otroka, za 26 mesecev za tri otroke, za 36 mesecev za štiri 
otroke in za 48 mesecev za pet ali več otrok. Do znižanja starosti je upravičena ženska, 
moški pa le, če je užival pravico do nadomestila iz naslova starševstva,

• zaradi služenja obveznega vojaškega roka za dve tretjini njegovega dejanskega trajanja in
• zaradi vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom 

starosti za ves čas trajanja obveznega zavarovanja do dopolnjenega 18. leta starosti.
• Za izračun pokojninske osnove se upoštevajo osnove iz katerihkoli zaporednih 24 let 

zavarovanja od leta 1970 dalje, ki so za zavarovanca najugodnejša.
• Za pridobitev pravice do predčasne pokojnine v letu 2020 mora zavarovanec (moški in ženska) 

dopolniti starost 60 let in 40 let pokojninske dobe. Predčasna pokojnina se odmeri glede na 
dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove tako kot starostna pokojnina. Tako 
odmerjena pokojnina se nato za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti 65 let 
zniža za 0,3 odstotka, vendar največ za 18 odstotkov. Znižanje pokojnine je trajno.

Spremembe pri odmerah

• Zavarovankam za 40 let dopolnjene pokojninske dobe se ohranja odmera starostne pokojnine 
v deležu 63,5 odstotka od pokojninske osnove. 

• Lestvica odmernih odstotkov za moške se v šestletnem prehodnem obdobju postopno 
izenačuje z odmerno lestvico za ženske in leta 2025 bosta izenačeni. 

• Spreminja se tudi način vrednotenja pokojninske dobe brez dokupa nad 40 let pri zavarovan-
cih, ki so že izpolnili pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti: 
vsako nadaljnje leto pokojninske dobe brez dokupa, dopolnjeno v obveznem zavarovanju po 
uveljavitvi ZPIZ-2G, vendar največ do treh let zavarovanja, bo vrednoteno tako, da bo odmerni 
odstotek za šest mesecev znašal 1,5 odstotka, kar pomeni dodatne tri odstotke za eno leto 
oziroma devet odstotkov za tri leta.

• Možnost uveljavitve dodatnega odmernega odstotka zaradi skrbi za otroke: ob izpolnitvi 
pogojev za pridobitev pravice do starostne, predčasne ali invalidske pokojnine se bo za vsa-
kega otroka, za katerega je skrbel v prvem letu njegove starosti, odstotek odmere pokojnine 
povečal za 1,36 odstotka, vendar največ do 4,08 odstotka. 

• V skladu s povečevanjem odmernega odstotka za 15 let zavarovalne dobe se bo postopno 
spreminjala tudi višina najnižje pokojnine, ki se v enakem odstotku odmeri od najnižje 
pokojninske osnove. 

• Glede na postopno spreminjanje odmernega odstotka za 40 let pokojninske dobe se povečuje 
tudi odstotek odmere invalidske pokojnine za primer invalidnosti kot posledice poškodbe pri 
delu ali poklicne bolezni.
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BISTVENE SPREMEMBE ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA 

• Dvig minimalnega denarnega nadomestila s 350 evrov na 530 evrov
• Zvišanje zavarovalne dobe za priznanje pravice do denarnega nadomestila
• Novi pogoji pri določitvi trajanja denarnega nadomestila za starejše brezposelne osebe
• Spremembe pri omejitvah začasnega ali občasnega dela upokojencev
• Odklonitev pravice do denarnega nadomestila – od 27. marca 2020 zavarovanec ne bo mogel 

odkloniti pravice do denarnega nadomestila, če bo izpolnjeval pogoje za pridobitev starostne 
pokojnine

• Sprememba pravil sankcioniranja kršitev
• Večja možnost vključevanja v ukrepe aktivne politike zaposlovanja 
• Znanje slovenskega jezika na ravni A1 za učinkovitejše vključevanje oseb na trg dela

Spodbude za odlaganje upokojitve

• Zavarovancem, ki so za polni delovni oziroma zavarovalni čas vključeni v obvezno zavarovanje 
in hkrati izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, se od prvega 
naslednjega dne po vložitvi zahteve mesečno izplačuje 40 odstotkov starostne pokojnine, 
do katere bi bili upravičeni na dan njene uveljavitve. Velja za prva tri leta, po treh letih se 
zavarovancem izplačuje 20 odstotkov starostne pokojnine.

DOGAJANJE 17
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Pričakujemo premišljene 
spremembe zakonodaje o 
posredovanju delovne sile  

Velikokrat se s površnim gledanjem in nepo-
znavanjem problematike podjetja izvajalce 
čezmejnih storitev obtožuje slabih praks pri 
zaposlovanju. Pri tem so člani zelo aktiv-
nega Regijskega sveta izvajalcev čezmejnih 
storitev izpostavili, da posamezne nedovo-
ljene prakse, ki morajo biti predmet obravnav 
ustreznih organov, nikakor ne bi smele one-
mogočati podjetij, ki svoje delo opravljajo v 
skladu z zakonodajo in po vseh predpisanih 
postopkih. Država Slovenija se mora boriti 
za čim bolj konkurenčno gospodarsko okolje 
ter spodbujati dejavnosti, ki imajo pozitiven 
vpliv na gospodarsko rast, višji standard in 
tudi blaginjo celotnega prebivalstva v Slove-
niji ter uspešnost slovenskih podjetij v tujini. 
Predvsem pa pri tem ne sme podleči vsa-
kemu pritisku posameznih interesnih skupin 
v Sloveniji ali Evropski uniji.  

V Sloveniji je na podlagi direktiv EU o pros-
tem pretoku blaga, oseb, storitev in kapitala v 
zadnjih letih namreč zrastlo veliko podjetij, ki 
so svojo priložnost našla na področju izvoza 
storitev v države EU, pa tudi širše. Umešče-

nost v središču Evrope, velika količina teh-
ničnega in drugega znanja, poznavanje tujih 
jezikov in pregovorna slovenska prilagodlji-
vost so ta podjetja tekom let pripeljale do 
pomembnega generatorja slovenske gospo-
darske rasti in zaposlovalca, saj po nekaterih 
ocenah zaposlujejo že več kot 50.000 ljudi. 

Slovenska podjetja, ki opravljajo storitve 
v tujini, morajo spoštovati tako domačo 
kot zakonodajo države, v kateri storitve 
opravljajo. V tujini mora slovensko podje-
tje plačati delavca v skladu z zakonodajo 
po kraju opravljanja dela, torej morata biti 
bruto plača slovenskega delavca in na primer 
lokalnega delavca na istem delovnem mestu 
enaki (v skladu z veljavnimi kolektivnimi in 
branžnimi pogodbami). Ker pa imajo čla-
nice EU različne lokalne zakonodaje v zvezi 
z obremenitvijo bruto plače in različno obrav-
navo raznih dodatkov k plači, posledično 
prihaja do različnih neto izplačil delavcem. 
Lokalne zakonodaje predpisujejo, kakšen 
delež od bruto plače se plačuje za pokojnin-
sko in zdravstveno zavarovanje, višino doho-
dnine itd. Trenutna slovenska zakonodaja, 
ki opredeljuje način obračuna plač napote-
nih delavcev, velja že nekaj časa in omogoča 
konkurenčen način izplačila plače napotenim 
delavcem. Omogoča tudi višje končno neto 
izplačilo delavcem. Le-to se po eni strani 
preliva v domačo potrošnjo, kar predstavlja 
veliko narodno gospodarsko korist, in po 
drugi strani preko višjih plač zagotavlja višji 
standard domačega prebivalstva. In to je 
dobro tako za državo Slovenijo kot za njene 
prebivalce.

V kratkem nas čakajo 
spremembe zakonodaje, 
povezane s čezmejnim 
izvajanjem storitev, kot 
implementacija novih EU 
direktiv. 

Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu

ŠGZ, REGIJSKI SVET IZVAJALCEV ČEZMEJNIH STORITEV
MARIBOR, 25. NOVEMBER 2019
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Dr. Jože P. Damijan je s sodelavcema Črtom 
Kostevcem in Nejcem Jarmom za RS izvajalcev 
čezmejnih storitev pripravil »Analizo pomena 
izvoza gradbenih in tehničnih storitev ter proble-
matike ureditve napotenih delavcev«. Predvsem 
so si zastavljali vprašanja, kaj bi ob potencialni 
spremembi evropske zakonodaje na področju 
čezmejne napotitve delavcev pomenila ustavi-
tev ali bistveno zmanjšanje izvoza gradbenih, 
tehničnih in transportnih pa tudi vseh drugih sto-
ritev, ki jih izvajalci čezmejnih storitev izvajajo. 
Predvidoma bi imela takšna sprememba poslov-
nega okolja tako neposredne kot tudi posredne 
učinke na panoge storitvenega izvoza in tudi 
ostale panoge v severovzhodni Sloveniji ter osta-
lih delih države. Omenjena analiza je pokazala, 
da bi lahko prišlo do občutnejših izgub delovnih 
mest. Skupno bi po osnovnem scenariju lahko 
prišlo do izgube dobrih 10 tisoč delovnih mest, 
po pesimističnem pa še za 3 tisoč delovnih mest 
več. Vprašanje, ki se postavlja, je, ali se zakono-
dajalec zaveda vseh posledic, ki bi jih nekritično 
uvajanje sprememb lahko prineslo. Gre tako za 
posredne kot tudi neposredne učinke na celotni 
BDP. Ob tem so v Štajerski gospodarski zbornici 
izpostavili, da bi največje breme nosila prav pod-
ravska regija, saj je število izvajalcev čezmejnih 
storitev v regiji veliko. 

Prihodnost v akciji.

Svet se spreminja. Vsak dan in vsako minuto se soočamo z 
drugačnimi situacijami, zahtevami in cilji. Kakšni bodo 
postopki pri gašenju požarov in reševalnih operacijah jutri? 
Kaj se pri tem zahteva od ljudi in tehnologije? Rosenbauer 
kot vodilni na področju tehnologije v panogi razvija vizije in 
rešitve, ki aktivno spreminjajo prihodnost tehnologije pri 
gašenju požarov. S tehnološko naprednimi in inovativnimi 
idejami že danes iščemo odgovore na vprašanja 
prihodnosti. 

www.rosenbauer.com : 

Ljutomerska cesta 6
9250 Gornja Radgona

T: 02 564 28 50
E vodstvo@rosenbauer.com



ŠGZ, REGIJSKI SVET POSLOVNIH 
ŽENSK IN PODJETNIC
MARIBOR, 18. FEBRUAR 2020

Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu

Članicam RS poslovnih žensk in podjetnic 
sta se na srečanju pridružila Kristijan 
Bohak, zdravstveni tehnik ZD Slovenska 
Bistrica, in Luka Rojs, prostovoljni gasilec, 
ki izobražuje prve posredovalce za uporabo 
AED – avtomatskega eksternega defibrilatorja. 

Srečanje je bilo tokrat precej drugačno, 
kot smo ga navajene, bilo je zelo praktične 
narave in je potekalo pod naslovom Temeljni 
postopki oživljanja odraslih z uporabo avto-
matskega zunanjega defibrilatorja. V praktič-
nem delu srečanja smo ugotovile, da masaža 
srca sicer ni zahtevna, pa kljub temu je treba 
vedeti kako, in tudi nekaj kondicije potrebu-
jemo. Ampak – glede na to, da lahko z njo 
rešimo življenje, velja pravilo – karkoli lahko 
v takšnem primeru storimo, je boljše kot nič, 
torej se velja potruditi. 

Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je pre-
nosna elektronska naprava, ki je sposobna 
zaznati zastoj srca pri človeku. S pomočjo 
električnega sunka srce ponovno požene in 
s tem reši življenje. Naprava je varna in eno-
stavna za uporabo, seveda pa jo je treba 
znati uporabljati. Sam po sebi aparat namreč 
ne rešuje, je pa izredno dobrodošel dodatek 
pri oživljanju s pritiski na prsni koš (masažo 
srca) in umetnim dihanjem. Z oživljanjem 
z uporabo AED lahko naredimo toliko kot 
celotna reševalna ekipa, ki prispe kasneje.

Luka Rojs in Kristijan Bohak med demonstracijo 
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Ko sekunde 
štejejo   

Pregled lokacij AED po Sloveniji: www.aed.baza@gmail.com

www.ihelp.si: Zares veliko koristnih informacij; naložite si aplikacijo ihelp tudi na svoj mobilni telefon!
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AED je naprava, s katero lahko rešite življenje. Imejte jo tudi v vašem podjetju.

• Večina zastojev srca se pripeti izven bolnišnic, doma, na delovnem mestu, na ulici. Zato 
je pomembno, da znamo odreagirati in ne da samo čakamo na prihod strokovnega osebja 
ali da celo ne naredimo nič in gremo mimo.

• Če se človeku ustavi srce in mu nihče ne pomaga, umre v približno 10 minutah (možnost 
preživetja je vsako minuto manjša za 10 %), možgani pa se pričnejo nepopravljivo 
okvarjati že po nekaj minutah. 

• Hitreje, kot začnemo oživljati, več je možnosti za preživetje. 
• V primeru zastoja srca je najbolj pomembno začeti z masažo srca in uporabiti defiblirator.
• Z AED lahko začnemo s postopki oživljanja že veliko pred prihodom reševalne ekipe, ki v 

povprečju potrebuje vsaj 10 do 15 minut, da pride na mesto. 
• Strokovnjaki si želijo, da bi človeka prvič stresli z električnim sunkom v 3 do 5 minutah od 

trenutka, ko se je zgrudil.
• Reševalna ekipa težko pride na kraj nezgode tako hitro, očividec, ki je ob dogodku 

prisoten in ima v bližini defibrilator, lahko torej stori zares veliko. 
• Zato – pokličite reševalce – začnite z masažo srca – uporabite defiblirator! 

Luka Rojs in Kristijan Bohak med demonstracijo 

Kaj storimo v primeru zastoja srca?
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Energetska prihodnost ali 
energetska revščina?

Kako gledajo na prihodnost v slovenski 
energetiki, kako ocenjujejo dokument NEPN 
4.1 (Nacionalni energetski in podnebni 
načrt) in kako razmišljajo o drugih temah 
in projektih na področju energetike in učin-
kovite rabe energije, so govorili člani Regij-
skega sveta za energetsko področje, ki se 
jim je tokrat kot gost pridružil Danijel Levičar 
iz GEN energija, d. o. o. 

Ker vlada Republike Slovenije pripravlja 
energetsko in podnebno strategijo (doku-
ment NEPN, najnovejša verzija 4.1), so bili 
predstavljeni razni pogledi, pripombe ter 
statistični podatki v zvezi s tem dokumen-
tom, ki bo imel izjemen vpliv na energetiko 
ter gospodarstvo v prihodnosti. Prav tako 
sta bila kot tema izpostavljena jedrska ener-
gija ter projekt NEK2, njegova struktura, 
potencialni graditelji ter investitorji.

Po mišljenju večine članov RS je doku-
ment NEPN pomanjkljiv pri nekaterih iztoč-
nicah, zato so predlagali ukrepe in rešitve 
za izboljšanje le-tega. Trajnostna energija, 
nadgradnja elektrodistribucijskega in ener-
getskega sistema, vzdržljivost sistema ter 
kvalitetna in dolgoročna strategija so grad-
niki sodobne energetike, so se strinjali ude-
leženci in zaključili z mislijo, da bodo samo 
tehtno premišljene tehnične in okoljske 
rešitve ter stroškovna sprejemljivost pope-
ljale Slovenijo na pot uspešne energetske 
tranzicije.

ŠGZ, REGIJSKI SVET ZA ENERGETSKO PODROČJE
MARIBOR, 13. FEBRUAR 2020

Dejan Tasić
ŠGZ, projektni koordinator

dejan.tasic@stajerskagz.si

Ministrstvo za infrastrukturo je 16. februarja letos zaključilo 
javno obravnavo dopolnjenega osnutka NEPN 4.1 in njegovega 
okoljskega poročila ter prejelo 64 sklopov pripomb in predlo-
gov, na podlagi katerih mora pripraviti novo verzijo NEPN (5.0) 
in ustrezno dopolnjeno okoljsko poročilo. V primeru njegove 
sprejemljivosti bo NEPN nemudoma poslan Evropski komisiji.

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) je akcij-
sko strateški dokument, ki za obdobje do leta 2030 (s pogledom 
do 2040) določa cilje, politike in ukrepe na petih področjih 
energetske unije:

  1. RAZOGLJIČENJE (EMISIJE TGP IN OVE),
  2. ENERGETSKA UČINKOVITOST,
  3. ENERGETSKA VARNOST,
  4. NOTRANJI TRG TER
  5. RAZISKAVE, INOVACIJE IN KONKURENČNOST.

Gre za pomemben strateški dokument, ki mora določiti tudi 
načine doseganja izjemno ambicioznih ciljev in mora na eni 
strani upoštevati trenutno situacijo, naravne danosti Slovenije 
in domače znanje ter na drugi strani upoštevati zahteve in pri-
čakovanja, ki so bila postavljena na ravni EU. Napačne strateške 
odločitve lahko pomenijo slabitev konkurečnosti slovenskega 
gospodarstva in se bodo posledično odrazile v nižjem življenj-
skem standardu, kar bi družbeno in politično zavrlo prehod v niz-
koogljično družbo. V mislih je treba tudi imeti energetsko samo-
stojnost in neodvisnost Slovenije v odnosu do tuje tehnologije, 
tujega znanja in tuje energije. 
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ENRA, d. o. o., 
električne in energijske rešitve

www.enra.si

EVITEL, d. o. o.

www.evitel.si

TBP Tovarna bovdenov in plastike, d. d.
www.tbp.si

ŠTAJERSKI INŽENIRING, d. o. o.

www.stajerski-inz.si

Enra je podjetje s 30-letno tradicijo. Nahajajo se v industrijski coni v Bohovi 
v občini Hoče - Slivnica. Ukvarjajo se z elektroinštalacijami, zagotovitvijo 
kakovostne električne energije predvsem v industriji z vgradnjo kompen-
zacijskih naprav in aktivnih filtrov, ki zagotavljajo kakovostno električno 
energijo in prihranke pri plačilu. 

Skozi večletno poslovanje so njihove dejavnosti razširili še na izgradnjo, 
rekonstrukcijo in servis transformatorskih postaj, proizvodnjo stikalnih 
blokov. Posebej so usposobljeni za izvedbo meritev kakovosti električne 
energije. Pri njih lahko za potrebe zagotovitve zadostne energije na več-
jih in dolgotrajnih gradbiščih najamete tudi kontejnersko premično trans-
formatorsko postajo. Zaposlujejo strokovno izobražen inženirski kader kot 
tudi ustrezno usposobljene monterje. 

Podjetje Evitel je pooblaščen prodajalec Telekoma Slovenije, ki je konec 
leta 2019 začel s prenovo svojih prodajnih mest. Trgovine Evitel se 
nahajajo v Gornji Radgoni, na Ptuju, v Lenartu in Kamniku. Tri prodajana 
mesta so bila že prenovljena, 17. marca pa bo sodobno opremljena 
in prenovljena še trgovina v Lenartu. Uporabniki lahko sedaj preiskusijo  
najnovejše modele mobitelov, se poigrajo v NEO kotičku ter testirajo delovanje 

najnaprednejše televizije in pametnega doma. Vodilo podjetja ter vseh 12 
zaposlenih je strokovnost pri svetovanju ter osebni pristop do stranke. Od 
17. do 27. marca bodo novi in obstoječi naročniki v Lenartu lahko izkoristili 
posebne otvoritvene popuste.

Podjetje TBP je razvojni dobavitelj največjim evropskim proizvajalcem 
avtomobilov. Temeljni program podjetja je proizvodnja bovden potegov in 
brizganih plastičnih delov za ročno zavoro, okenske mehanizme, odpiranje 
ključavnic vrat, prtljažnika in pokrova motorja, vodilne cevi, palice nivoja olja …

S prvim junijem 2019 je v družbi prišlo do strukturnih sprememb na področju 
vodenja družbe. Stari upravi je potekel petletni mandat in imenovana je bila 
nova uprava družbe. Dr. Danilo Rojko je novi direktor družbe, sicer pa je 
že pred prevzemom odgovorne funkcije opravljal ključna vodstvena dela v 
družbi kot tehnični direktor.

Družinsko podjetje od 2003 deluje na področju projektiranja, gradbenega 
nadzora, svetovalnega inženiringa, vodenja gradbenih projektov ter izvajalskega 
inženiringa po celi Sloveniji in po državah bivše Jugoslavije. Devet zaposlenih 

ima vzpostavljeno mrežo s številnimi poslovnimi partnerji in zunanjimi 
sodelavci, kar zagotavlja celovito opravljene storitve, ki prihranijo čas in 
denar naročnikov. Dobre reference, certifikat odličnosti in usposobljeni 
mladi ljudje so garant dobrega dela, kar prepoznavajo tudi tuji investitorji. 
V prihodnosti želijo postati vodilna organizacija na področju nadziranja,  
projektiranja in vodenja gradbenih projektov  na območju severovzhodne 
Slovenije z odličnimi in zadovoljnimi zaposlenimi. 

PODJETJA V REGIJI    

Električne in energijske rešitve 
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Znaki težav v duševnem zdravju:
• telesni (npr. utrujenost, prebavne motn-

je, glavoboli itd.)

• duševni (npr. anksioznost, zmedenost, 
hitre spremembe razpoloženja itd.)

• vedenjski (npr. prepirljivost, pomanjkan-

je volje, težave s pozornostjo itd.)

(Pre)obremenjenost zaposlenih tako zaradi 

dela kot osebnih težav:
• Skrb za svojce

• Nespečnost
• Izguba družinskega člana
• Težave pri vzgoji otrok
• Pomanjkanje motivacije za delo

• Konflikt s sodelavcem
• Bolečine v hrbtenici

Nerešene težave se prenašajo iz zasebnega v 
delovno življenje in obratno. Posledično se na-

kopičene nerešene težave na delovnem mestu 
kažejo v obliki naslednjih problematičnih in 
manj produktivnih vedenj:
• zamujanje na delo

• napake pri delu

• agresivno komuniciranje s strankami itd.

Stalna podpora dobremu čustvene-

mu in duševnemu počutju zaposlenih 
na delovnem mestu, ki vključuje or-
ganizacijsko kulturo odprtosti, spre-

jemanja in zavedanja, je ključna za 
visoko delovno učinkovitost zapos-

lenih, ki je povezana tudi z nižjimi 
stroški bolniške odsotnosti, prezen-

tizma in fluktuacije kadra.

• Več kot 50 % višjega vodstva je mnenja, 
da nihče od njihovih zaposlenih nikoli 
v delovnem življenju ne bo imel težav v 
duševnem zdravju.

• Več kot 66 % višjega vodstva je ocenilo, 
da je težave v duševnem zdravju izkusil 
1 od 20 zaposlenih.

• Vendar trenutne ocene EU-OSHA kažejo, 
da je težave v duševnem zdravju izkusil 
1 od 5 zaposlenih.
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Alenka Korez Gajšek
Strokovna sodelavka IRI Ljubljana 

Projekt »Celovita psihosocialna podpora podjetjem 

za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo 

in aktivno v prihodnost«

www.naprej.eu

Ključno je 
zgodnje 
prepoznavanje 
težav 
in proaktivno 
delovanje

Tiha prisotnost  težav 
v duševnem zdravju
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Kaj lahko naredi podjetje?

Promocija zdravja na delovnem mestu 

so sistematične ciljane aktivnosti in 
ukrepi, ki so namenjeni vsem zaposlenim 

in se izvajajo za vse zaposlene pod 

enakimi pogoji, z namenom ohranjanja 

in krepitve telesnega in duševnega 

zdravja zaposlenih ter njihovega 

dobrega počutja. 

Ali je promocija zdravja na delovnem 

mestu obvezna?

Da. Zakon o varnosti in zdravju pri delu 
(ZVZD-1) delodajalcu nalaga, da mora: 
• sprejeti ukrepe za preprečevanje, 

odpravljanje in obvladovanje primerov 

nasilja, trpinčenja, nadlegovanja 
in tudi drugih oblik psihosocialnih 

tveganj na delovnem mestu, ki lah-

ko predstavljajo grožnjo za zdravje 
delavcev,

• načrtovati ukrepe promocije zdravja 
na delovnem mestu in zagotavljati 

potrebna sredstva zanjo ter spremljati 

njeno izvajanje.

Delodajalcu, ki krši zakonske določbe, 
zakon nalaga globo v višini od 2.000 

do 40.000 evrov.

 

Po podatkih EU-OSHA je 50–60 % 
vseh izgubljenih delovnih dni 
povezanih s stresom in 
psihosocialnimi tveganji, 
ki so povezana z delom.DELOVNO 

ŽIVLJENJE

ZASEBNO 
ŽIVLJENJE
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NAMENJATE DOVOLJ POZORNOSTI UKREPOM NA PODROČJU BOLNIŠKEGA 
STALEŽA STAREJŠIH?

Trenutno na bolniški

• Kohezijska regija Vzhodna Slovenija (KRVS) 
je po večini kazalnikov zaposlenosti, uspo-
sobljenosti, spretnosti, delovne aktivnosti 
in zdravja nasploh ter za starostno skupino 
55+ pod slovenskim povprečjem (Žnidaršič 
idr., 2019). 

• Zanimiv je tudi podatek, da v vseh regijah 
KRVS pripadnik starostne skupine 55+ let 
najredkeje koristi bolniški stalež, vendar ko 
se le-to zgodi, bolniški stalež traja izrazito 
 dlje kot v ostalih starostnih skupinah 
(Žnidaršič idr., 2019). 

• Vzrok za porast odsotnosti z dela (absenti-
zem) pri starejših zaposlenih lahko iščemo v 
njihovi zmanjšani funkcionalni zmožnosti za 
delo ter v neprilagojenosti delovnega okolja 
tej skupini zaposlenim.

• Glede daljših izostankov z dela je Slovenija 
med državami EU z najvišjim odstotkom, 
nad povprečjem pa smo tudi v tem, koliko 
ljudi pride bolnih na delo (prezentizem). 

V letu 2018 je odstotek bolniške odsotnosti vseh zaposlenih znašal 4,5 % in se je glede na leto 2017 
povišal za tri odstotne točke. 

Podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) kažejo na trend rasti stroškov absen-
tizma od leta 2000 naprej, prav tako tudi povečevanje deleža stroškov absentizma v breme ZZZS (v 
primerjavi z bremenom delodajalcev). 

V Sloveniji se je v vseh starostnih skupinah število primerov bolniške odsotnosti v obdobju od 2010 
do 2017 povečalo za kar 26,3 %, pri čemer je rast v starostni skupini 55+ največja, za kar 74,8 %. 

Julija Peklar
Strokovna sodelavka IRI Ljubljana 

julija.peklar@iri-lj.si

www.projekt-polet.si

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



Ali sta varnost in zdravje 
pri delu res prioritetni nalogi?

Polovica udeležencev in udeleženk raziskave je 
poročala, da v njihovi delovni organizaciji pro-
mocijo zdravja na delovnem mestu izvaja kad-
rovska služba. Po pogostosti odgovorov udele-
žencev sledijo služba za varnost in zdravje pri 
delu (28 %) in promotorji zdravja na delovnem 
mestu (25 %). Največ udeležencev raziskave 
(39 %) je poročalo, da se izvajalci promocije 
zdravja na delovnem mestu v njihovi organiza-
ciji strokovno izpopolnjujejo 1-krat na leto, kar 
petina pa se jih ne usposablja.

Raziskava je prav tako pokazala, da več kot 
polovica udeležencev le redko svoje znanje s 
področja VZD nadgrajuje s pomočjo spletnih 
izobraževalnih vsebin, kar je razvidno iz Slike 1.
 

V okviru projekta »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD)« 
je bila izvedena nacionalna raziskava o potrebah delodajalcev in strokovnih delavcev za varnost 
in zdravje pri delu na področju usposabljanja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu starejših 
zaposlenih. 

Rezultati raziskave so pokazali, da v 48 % delovnih organizacij naloge varnosti in zdravja pri delu 
(VZD) opravljajo zunanje strokovne službe. V delovnih organizacijah, v katerih imajo zaposlenega 
strokovnega delavca za VZD, pa se le-ti najpogosteje usposabljajo 1-krat na leto (28 % odgovorov) ali 
pa več kot 3-krat na leto (26 % odgovorov). 

Katja Novak
Strokovna sodelavka IRI Ljubljana

katja.novak@iri-lj.si

www.evzd.si

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

varnost | zdravje | delo
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Udeleženci raziskave: 161
• kadrovska služba: 38 %
• vodstveni kadri: 29 %
• služba za VZD: 15 %
• drugo: 18 %

Zaposleni v:
• velikem podjetju: 30 %
• srednje velikem podjetju: 30 %
• majhnem podjetju: 23 %
• mikro podjetju: 16 %
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Pogosto

Redko Nikoli

Veliko zanimanje so udeleženci izrazili tudi za 
področja, ki se nanašajo predvsem na ohra-
njanje in krepitev zdravja zaposlenih, zlasti 
starejših. To so: 1) promocija aktivnega in 
zdravega staranja, 2) preprečevanje z delom 
povezanih bolezni, 3) promocija zdrave pre-
hrane, 4) telesna vadba na delovnem mestu, 
5) prilagoditev delovnih mest starejšim za-
poslenim in 6) digitalizacija dela ter vpliv na 
varnost in zdravje pri delu. Navedenih 6 pod-
ročij je 85 % ali več udeležencev označilo, da 
jih zanimajo. 

Rezultati raziskave bodo služili kot podlaga za 
oblikovanje vsebin e-izobraževanj in podpornih 
orodij, ki bodo brezplačno na voljo v e-učilnici 
na spletnem naslovu e-ucilnica.evzd.si.   
 

Izmed 20 aktualnih področij varnosti in 
zdravja pri delu bi si največ udeležencev 
želelo izpopolniti svoje znanje na naslednjih 
petih področjih: 

• obvladovanje in preprečevanje stresa v 
zvezi z delom ter psihosocialnimi tveganji 
(92 %),

• ohranjanje in krepitev duševnega zdravja 
zaposlenih (91 %), 

• načrtovanje in vrednotenje ukrepov pro-
mocije zdravja na delovnem mestu (89 %), 

• dvig ravni kulture preventive v delovnem 
okolju (89 %) ter 

• nova in nastajajoča tveganja za varnost in 
zdravje pri delu (88 %). 

Slika 1: 
Pogostost uporabe spleta pri izpopolnjevanju                                                                                                                                  

znanj s področja VZD 



Obvezni in priporočljivi pravilniki v vašem 
podjetju

Nekateri splošni akti so za delodajalce 
zakonsko obvezni, neobvezni pa so lahko 
pomembni za dobro organizacijo delovnega 
procesa in učinkovito urejanje delovnih raz-
merij, zato podajamo pregled, kateri akti so 
zakonsko obvezni in kateri priporočljivi.

OBVEZNI PRAVILNIKI

Akt o sistemizaciji delovnih mest

Eden od obveznih aktov po Zakonu o delov-
nih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013 s 
sprem.) je akt o sistemizaciji delovnih mest, 
ki je obvezen za vse, razen za manjše delo-
dajalce, ki zaposlujejo10 ali manj delavcev, 
vendar je tudi za te priporočljiv. Delodajalec 
je namreč dolžan s splošnim aktom določiti 
pogoje za opravljanje dela na posameznem 
delovnem mestu oziroma za vrsto dela. Sis-
temizacija je tudi podlaga za zaposlova-
nje in organizacijo dela. Pri pripravi akta je 
pomembno, da se upoštevajo tudi določbe 
kolektivne pogodbe, ki se nanašajo na to 
področje. 

Pravilnik o računovodstvu

Skladno z Zakonom o računovodstvu (ZR, 
Ur. l. RS, št. 23/99 s sprem.) pravne osebe 
s pravilnikom podrobneje uredijo način 
sestavljanja knjigovodskih listin, vrste knji-
govodskih listin, odgovornost za sestavo, 

gibanje in kontrolo knjigovodskih listin ter 
njihovo hranjenje v skladu s tem zakonom in 
računovodskimi standardi.

Pravilnik ureja tudi naloge in organizacijo 
računovodstva ter pravice in obveznosti  
pooblaščenih oseb za razpolaganje z  
materialnimi in finančnimi sredstvi.

Pravilnik o zagotavljanju enake obravnave 
in preprečevanju mobinga

S pravilnikom se definirajo ukrepi za zaščito 
delavcev pred nadlegovanjem, trpinčenjem, 
spolnim nadlegovanjem, neenako obrav-
navo ipd. in predpišejo postopki v primeru 
pojave takega ravnanja. V okviru tega se pri-
poroča imenovanje osebe za preprečevanje 
mobinga.

Vesna Herženjak
SPOT svetovalka

vesna.herzenjak@stajerskagz.si 

Vir: Rebeka Tramšek, Kadring, d. o. o.

PROJEKTI30

• Izjava o varnosti z oceno tveganja

• Pravilnik o promociji zdravja na delovnem 

mestu

• Pravilnik o prepovedi alkoholiziranosti in 

dela pod vplivom prepovedanih substanc 

– s postopki preverjanja
• Pravilnik o prepovedi „mobinga“
• Akt o sistemizaciji delovnih mest (razen 

za manjše delodajalce)

• Pravilnik o računovodstvu 

Pravilniki – za dobro 
organizacijo delovnih procesov

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
ter SPIRIT Slovenija, javne agencije.



Štajerska gospodarska zbornica je ena izmed 
10 partnerjev evropskega projekta Horizon 2020, 
'SMEmPOWER EFFICIENCY'. Projekt vključuje 
partnerje iz osmih različnih držav, vodilni partner 
in koordinator projekta je Aristotle University of 
Thessaloniki iz Grčije. S projektom prispevamo 
k uresničevanju ciljev večje energetske učinkovi-
tosti in nizkoogljične družbe ter nudimo popolno 
priložnost podjetjem pri optimiziranju porabe 
energije in učinkovitem upravljanju z energijo. 

Projekt sodelujočim podjetjem nudi:

• brezplačna usposabljanja oz. izobraževanja 
(prva načrtovana jeseni 2020) na področju 
energetske učinkovitosti, namenjena za-
poslenim, strokovnemu osebju in vodstvu 
podjetja, kjer bodo (v primeru opravljenega 

izpita) pridobili na vseevropski ravni javno 
priznano potrdilo (certifikat) o opravljenem 
izpitu,

• pomoč in usmerjanje malih in srednje velikih 
podjetij na področju učinkovite rabe energije,

• -pomoč in spodbuda pri izvedbi ukrepov na 
področju učinkovite rabe energije v malih 
in srednje velikih podjetjih, kar posledično 
pomeni zmanjšanje rabe energije in stroškov 
za energijo v podjetju.

 
Vljudno vabimo k sodelovanju v projektu  
SMEmPOWER EFFICIENCY vse, katerim pred-
stavlja energetska učinkovitost v podjetjih višjo 
dodano vrednost, ter vse, ki bi radi pripomogli k 
zmanjšanju rabe energije ter stroškov energije v 
podjetjih.

Dejan Tasić
ŠGZ, projektni koordinator

dejan.tasic@stajerskagz.si 

www.stajerskagz.si
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Priporočljivi pravilniki

Čeprav nekateri pravilniki niso zakonsko 
predpisani, so pa nekateri zelo priporo-
čljivi, saj se z njimi predpišejo enotne pra-
vice, obveznosti, navodila, ki veljajo za vse 
zaposlene.  

Pravilnik o urejanju delovnega časa

V pravilniku se lahko povzamejo določbe, 
ki veljajo za odrejanje nadurnega dela, pre-
razporeditev delovnega časa, tako da so 
vsi zaposlenimi z njimi seznanjeni. Zelo 
pomembno pa je, da se v njem definirajo 
vsebine, pomembne za delodajalca z orga-
nizacijskega vidika:

• način vodenja evidence delovnega časa,
• registriranje prisotnosti,
• določitev delovnega časa, definiranje obli-

ke delovnega časa: delo v izmenah, drsni 
delovni čas ipd.,

• predčasni odhodi z dela,
• definiranje vštevanja časa na službeni poti 

v delovni čas ipd. 
 

Pravilnik o plačah in drugih osebnih prejemkih

S pravilnikom o plačah in drugih osebnih pre-
jemkih se lahko povzamejo in nadgradijo 
pravice, ki jih določata ZDR-1 in kolektivna 
pogodba dejavnosti. Zlasti je smiselno:

• definiranje pravic, ki jih zakon daje  
delavcu, ni pa določena višina (npr.  
višina dodatkov) – zlasti če delodajalca 
ne zavezuje kolektivna pogodba,

• definiranje sistema nagrajevanja zaposlenih 
– ocenjevanje delovne uspešnosti in 
izplačilo dela plače za delovno uspešnost,

• definiranje določb organizacijske narave: 
izplačilo plače, povračilo stroškov za 
prevoz na delo in z dela itd.

Ostali možni pravilniki

• Pravilnik o uporabi službenih vozil (upo-
raba službenih avtomobilov, obveznosti v 
zvezi s tem, izdaja potnih nalogov ipd.)

• Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službe-
nih mobilnih telefonov

• Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti 
(Zakon o poslovni skrivnosti)

• Pravilnik o nagrajevanju koristnih predlogov

ocesov

Za večjo energetsko 
učinkovitost Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo:

• Dr. Dragica Marinič, vodja projekta  
(dragica.marinic@stajerskagz.si, tel.: 02 220 87 24)

• Dejan Tasić, mag. inž. energ., koordinator projekta  
(dejan.tasic@stajerskagz.si, tel.: 02 220 87 00)



Krožno gospodarstvo 
naš model prihodnosti

32

Iz linearnega v krožno gospodarstvo

Krožno gospodarstvo ponazarja sodelovanje, povezovanje, 
partnerstvo in izkoriščanje potenciala za inovativne in kre-
ativne rešitve pri razvoju novih visokotehnoloških izdelkov, 
storitev ali tehnologij ter zmanjševanje številnih odpadkov, 
ki negativno vplivajo na celoten ekosistem. Zato je prehod iz 
linearnega poslovnega modela »vzemi – izdelaj – uporabi – 
zavrzi« v krožno gospodarstvo nuja in zaveza celotne družbe: 
politike, gospodarstva, razvoja in civilne družbe. 

V podjetjih prehod v krožno gospodarstvo prispeva k traj-
nostnemu razvoju, višji dodani vrednosti na zaposlenega, 
večji energetski in snovni učinkovitosti, k večji konkurenč-
nosti pri vstopu na globalni trg z vidika povezovanja v verige 
vrednosti. Krožno gospodarstvo zahteva sočasno tudi spre-
membe v kulturi potrošnje, ki je tesno vezana na moderne 
trende, industrializacijo, digitalizacijo in proces globalizacije. 

Dr. Dragica Marinič 
Koordinatorica SRIP – Krožno gospodarstvo in vodja projektne pisarne ŠGZ
dragica.marinic@stajerskagz.si

www.srip-krozno-gospodarstvo.si

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

V Sloveniji smo v letu 2018 ustvarili skoraj 8,4 milijona ton odpadkov, od tega malo manj kot 
5 milijonov ton gradbenih odpadkov, ki so glavni razlog, da se je celotna količina nastalih 
odpadkov glede na prejšnje leto povečala za skoraj 36 %.

Prav tako smo v Sloveniji v 2018 pridelali 1.025.000 ton komunalnih odpadkov (12 % od vseh 
nastalih odpadkov). 

Vsak prebivalec in vsaka prebivalka Slovenije je v 2018 v povprečju proizvedla 495 kg komu-
nalnih odpadkov, 17 kg več kot v 2017. Količine komunalnih odpadkov so se glede na prejšnje 
leto povečale za skoraj 4 %.

PROJEKTI
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Vlada Republike Slovenije je v okviru osnutka prednostnih nalog predsedovanja Slovenije 
Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021 med drugim izpostavila pomen prehoda v 
krožno gospodarstvo in nizko ogljično družbo ter v družbo znanja.

Prednosti članstva v SRIP – Krožno  gospodarstvo: 

• vzpostavitev in krepitev sodelovanja in povezovanja 
podjetij s poudarkom na malih in srednje velikih 
podjetjih ob velikih podjetjih z inštitucijami znanja 
pri razvoju skupnih razvojno-raziskovalnih projektov 
ter vzpostavljanju konzorcijev ali verig vrednosti,

• informiranje o novostih na krožnem gospodarstvu, 
novih javnih razpisih na ravni države in Evropske 
unije ter o vseh aktivnostih SRIP: 1-krat mesečno 
e-novice, objave dogodkov in aktualnih dokumentov 
na domači spletni strani ter posebne objave na  
spletni strani, ki so dostopne samo članom SRIP,

• sodelovanje v Odboru za razvoj človeških virov v 
podjetjih,

• informiranje in promocija članov na dogodkih SRIP, 

podpora članom pri udeležbi ali/in sodelovanju  
na strokovnih delavnicah, konferencah, sejmih in 
drugih dogodkih doma in v tujini, 

• informiranje članov o možnostih sodelovanja na 
področju razvojne internacionalizacije, povezovanja 
podjetij in inštitucij znanja ter sodelovanja v  
mednarodnih platformah,

• informiranje članov o možnostih sodelovanja v  
okviru trženjske internacionalizacije – udeležba 
na poslovnih forumih, B2B srečanjih, sejmih in 
drugih promocijskih dogodkih ter povezovanje v 
mednarodne verige vrednosti za čim lažji vstop 
na globalni trg,

• administrativno-tehnična podpora in svetovanje 
pri pripravi projektov ter pomoč pri iskanju in 
povezovanju konzorcijskih partnerjev.

Analiza vmesnega spremljanja in vrednotenja 
delovanja 2017–2019 

Za SRIP – Krožno gospodarstvo je bila podana pozitivna 
in vzpodbudna ocena (od 10 točk doseženih 8) v smislu 
uresničevanja načrta skladno s cilji v Akcijskem načrtu, 
tj. vzpostavitvijo petih novih verig vrednosti, nastajanjem 
zasnov krožnih poslovnih modelov, ki jih posamezni člani 
že preizkušajo, ustvarjenjem novih visokotehnoloških 
izdelkov in povezav med člani iz gospodarstva in inštitucij 
znanja, ki so bile v preteklosti šibke in individualne, ter  
krepitvijo medsebojnega zaupanja in sodelovanja. 

Vsi dosedanji dosežki članov SRIP – Krožno gospodar-
stvo, vključno z odobrenimi razvojno-raziskovalnimi pro-
jekti, z demo/pilotnimi projekti, kažejo, da je postalo krožno 
gospodarstvo pomemben dejavnik slovenske industrijske 
in gospodarske strategije za preboj na globalne trge. 

In kako naprej 

Ocenjujemo, da bi bil dodatna spodbuda podjetjem tudi 
vavčer za krožno gospodarstvo. Dejstvo je, da tudi velika 
podjetja, člani SRIP, potrebujejo podporo pri uvajanju kro-
žnega gospodarstva, še posebno z vidika novih investicij, 
povezovanja v globalne verige vrednosti in po možnosti 
vključevanja MSP-jev pri vstopu na globalni trg. Med pozi-
tivnimi spodbudami države podjetjem za prehod v krožno 
gospodarstvo velja omeniti še podporo razvoju kadrov v 
SRIP prek Odbora za razvoj človeških virov, sofinanciranje 
Kompetenčnega centra krožno gospodarstvo ter podporo 
za demonstracijsko pilotne projekte, kjer so omogočene 
investicije. 

Vse, ki vas zanima prehod v krožno gospodarstvo in sode-
lovanje v SRIP ter sodelovanje pri soustvarjanju 3. faze 
SRIP in Akcijskega načrta za obdobje 2020–2022, vljudno 
vabljeni k sodelovanju. 

Vlada Republike Slovenije je v okviru osnutka 

prednostnih nalog predsedovanja Slovenije 

Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021 

med drugim izpostavila pomen prehoda v krožno 
gospodarstvo in nizko ogljično družbo ter v 
družbo znanja.

PROJEKTI



34 PODJETJA V REGIJI    

Podjetje Marles hiše Maribor, d. o. o,. je v 
svoji panogi prepoznavno kot vodilno pod-
jetje na področju razvoja tehnoloških reši-
tev trajnostne in energetsko varčne grad-
nje sodobnih stanovanjskih hiš in investicij-
skih objektov. Fokusno področje razvoja v 
podjetju je uporaba najsodobnejših tehno-
loških rešitev, raba obnovljivih virov in vgra-
dnja materialov naravnega izvora, katerih 
cilj je zagotavljanje zdravega bivanja in čim  
večjega bivalnega ugodja.

Podjetje Marles hiše Maribor, d. o. o., je 
tako vodilni partner konzorcija, ki šteje sku-
paj 12 prepoznavnih in prebojnih slovenskih 
podjetij (Marles Hiše Maribor, Petrol, Gore-
nje, Alples, ETI, Danfoss Trata, JUB, Helios, 
TBPLUS, Intectiv, Robotina, Smartis, Špica 
International), ki skupaj razvijajo Dom priho-
dnosti. Navedeni razvojni projekt podpirata 
tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo ter Evropski sklad za regionalni 
razvoj.

Primarni namen predmetnega projekta, 
poimenovanega Dom24h, je predstavitev 
razvoja in demonstracija novega koncepta 
bivanja v domu, ki ga uporabljamo 24 ur/
dan, ter predstavitev razvoja in demonstra-

cija podsistemov ter produktov za pametne 
stavbe prihodnosti. 

Projekt združuje posamične novo razvite in 
tehnološko napredne, vendar komplemen-
tarne rešitve v novo konceptualno celovito 
rešitev gradnje in bivanja trajnostno narav-
nanega, pametnega in povezljivega, uporab-
niku prijaznega, naprednega ter zdravega 
bivalnega okolja. 

Projekt Dom24h bo predstavljal stanovanj-
sko stavbo, ki bo izvedena na sedežu družbe 
Marles Hiše Maribor in bo sodoben bivalni 
objekt prihodnosti, ki bo omogočal tudi v pri-
hodnosti vse bolj pomembno možnost opra-
vljana dela na domu ter celovito energetsko 
in informacijsko oskrbo bivalnega objekta 
in bo zagotavljal tudi osnovne energetske  
potrebe za mobilnost uporabnikov objekta.

Zaradi svoje večnamenske zasnove bo 
objekt v osnovi ločeval stanovanjski in 
poslovni del ter omogočal njegovim upo-
rabnikom tako kakovostno in polno bivanje 
ter preživljanje prostega časa kot tudi opra-
vljanje dela na domu. V ta namen bo objekt 
zagotavljal oskrbo z električno energijo z 
energijo sonca, ki jo bo v objektu moč tudi 
hraniti ter z njo zagotavljati potrebno ener-
gijo za transportna sredstva uporabnikov 
objekta, presežki energije pa se bodo bodisi 
hranili v hranilnikih oz. električnih baterijah 
bodisi se bodo oddajali v odprto omrežje. 
Sam objekt bo tako lahko v veliki meri ener-
getsko samozadosten in bo deloval na kon-
ceptu neto nič energijske stavbe, ki bo 
grajena tudi z uporabo super izolacijskih 
materialov, k navedeni stopnji energetske 
varčnosti pa bo prispeval tudi sistem kon-
troliranega prezračevanja objekta. V objektu 

Sodobna trajnostna 
in energetsko varčna 
gradnja

Dom24h – Pametni dom 
prihodnosti za udobno in 
zdravo bivalno ter delovno 
okolje (Smart home of the 
future for comfortable and 
healthy living and working 
environment)

Marles hiše Maribor, d. o. o. 
info@marles.com

www.marles.com
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bodo partnerji zagotovili uporabo pametnih 
naprav in pohištva, ki bodo integrirani v eno-
vit informacijski sistem upravljanja s pamet-
nim domom. Sam objekt je projektiran v BIM 
tehnologiji in bo tako skozi fazo načrtovanja, 
izvedbe in uporabe vsem deležnikom omogo-
čal potrebne informacije za njegovo maksi-
malno udobno in učinkovito rabo, ki se bo 
skozi celoten življenjski cikel spremljala z  
njegovim digitalnim dvojčkom (digital twin). 

Dom24h bo superioren v več pogledih: gra-
jen bo v konceptu neto ničenergijske hiše na 
nivoju bivanja, vključno z mobilnostjo (nujna 
bo uporaba t. i. superizolacije, vrhunskega 
prezračevanja in rekuperacije toplote z zelo 
visokim izkoristkom ter fazno spremenljivih 
materialov), okolju bo prijazen z integriranim 
konceptom »life-cycle thinking«, pameten 
in dovolj fleksibilen ter bo omogočal zdravo 
in udobno bivanje, in sicer tudi s pasivnimi 
ukrepi, kot so barve in premazi za uravna-
vanje vlage v stavbi. Vseboval bo kompati-
bilno in povezljivo vrhunsko notranjo opremo, 
vključno z raznimi aparati. Poleg tega bo 
povezljiv z okolico na različnih nivojih (pre-
tok energije, informacij ipd.) in bo omogočal 
najnovejše trende glede omogočanja doda-
tnih storitev na trgu s fleksibilnostjo energije. 
Pred podobnimi konkurenčnimi projekti bo 

imel ključno prednost, da bo že v osnovi pove-
zan v oblak, opremljen bo z digitalnim dvojč-
kom ter pripravljen za integracijo v skupnost 
in energetsko verigo (električno in toplotno), 
in to tako, da bo imel definirane vse stične 
točke, pravila sodelovanja in tehnologije za 
povezavo. Vseboval bo tudi prvič uvedeno 
dvosmerno povezavo s sistemi oskrbe z ener-
gijo pametnih skupnosti pri električni in toplotni 
energiji ter podatkih. 

Dom24 se bo, kot edini tako kompleksen 
objekt, lahko odzival na potrebe okolice in 
bo lahko glede na to porabnik, proizvajalec 
ali hranilnik električne in toplotne energije, s 
tem pa bo aktivno sodeloval v razvoju elektro-
mobilnosti in pametnih skupnosti ter pri vseh 
modelih pametnih omrežij, ki se bodo raz-
vila. Stavba v konceptu Dom24h bo industrij-
sko predizdelana stavba, kar v spoju s sodob-
nimi tehnologijami integralnega načrtovanja 
stavbe (BIM) in njihovo integracijo v proizvo-
dni proces omogoča zelo visoko zanesljivost 
ter zagotovljeno tehnično kakovost stavbe. 

Kot tak bo Dom24h pomemben ne zgolj za 
partnerje v projektu, temveč tudi za celotno 
industrijo prefabriciranih pametnih hiš in 
ponudnike rešitev za pametne stavbe prihodnosti 
v regiji ter EU. 



Predstavite se nekomu, ki vas ne pozna.
Učim kemijsko inženirstvo na Fakulteti za 
kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru. 
Rada imam svoje delo, pa tudi slovenski jezik, 
slovenske filme, filme, v katerih se nič ne 
dogaja, romane Elene Ferrante, rahlo glasbo, 
vaje z utežmi. 

5 področij, ki bi jim morali v Sloveniji posvetiti 
bistveno več pozornosti in denarja.
Raziskave, zdravstvo, šolstvo, kultura in 
umetnost, prikrajšane skupine ljudi.

5 inštitucij, brez katerih Slovenija ne bi mogla 
funkcionirati.
Univerza v Mariboru, SNG Maribor, UKC 
Maribor, Hospic, vsi naši vrtci.

5 za Slovenijo nepogrešljivih podjetij.  
Krka, Lek, Henkel, Melamin, Helios.

5 podjetij, brez katerih štajersko gospodarstvo 
ne bi bilo to, kar je bilo oz. je. 
Henkel, Ecolab, Talum, Paloma, Perutnina Ptuj.

5 blagovnih znamk, ki jih najbolj spoštujete.
Radenska, Tom Tailor, Lätta, Citroen, 
Mladinska knjiga.

5 držav, v katerih bi radi živeli in zakaj.
Slovenija (ker je moja domovina), Irska (ker je 
tam moja sestra), Francija (ker so mi všeč jezik, 
hrana, vina ...), Grčija (na otoku bi imela majhen 
hotel), Italija (otok Capri).

5 mest, ki so vas najbolj navdušila in zakaj.
Maribor (ker je tu moj dom), Pau (ker je 
v Franciji), London (ker je tam ves svet), 
Brugge (majhen, lep, urejen), Ptuj (ima dušo).

5 dopustniških destinacij, ki bi jih izbrali, 
če čas in denar ne bi predstavljala faktorja 
odločanja.
Piran, Portorož, Kos, Capri, Maldivi (tiste hišice 
na vodi).

5 jedi, ki jih najraje vidite na svoji mizi.
Ajdova kaša, repa in krvavice, chicken curry, 
jelen v burgundski omaki z ajdovimi štruklji, 
mango lassi, suho sadje.

5 vin, ki jih najpogosteje kupite.
Radgona-Kapela, ljutomerčan, chardonnay, 
sauvignon, cabernet sauvignon.

5 knjig, ki bi jih lahko prebrali še enkrat.
Dnevi zavrženosti, Pelji svoj plug čez kosti 
mrtvih, Življenje na vratih hladilnika, Godina 
prođe, dan nikad, Ne premikaj se.

5 filmov, ki so spremenili vaš pogled na 
svet. 
Izlet, Call me by your name, Blue is the war-
mest collor, Trois couleurs: Bleu, Oficir sa 
ružom.

5 vaših najboljših lastnosti.
Točnost, sistematičnost, organiziranost, 
povezovalnost, vztrajnost. 

5 vaših lastnosti, ki jih raje ne bi imeli.
Nenavdušenost nad pospravljanjem in  
kuhanjem, nesigurnost, trema, melanholičnost, 
introvertiranost.

5 stvari, ki vam zapolnijo prosti čas.
Služba, knjige, gledališče, film, šport.

5 oseb, s katerimi bi se najraje zapletli v 
pogovor.
Romi, Saša, Nataša, Andreja, Bojan, Samo.

Kdaj vas je bilo najbolj strah?
Ko je bila ura štiri in ga ni bilo, čeprav bi 
moral priti že ob treh. Ni. Nikoli.

Kdaj ste bili najbolj veseli v življenju?
Ko je Saša priletela z Ryan Airom z Irske na 
mariborsko letališče.

Ali vedno poveste vse tako, kot je, ali kdaj 
tudi kaj zamolčite?
Zamolčim.

Kaj pri ljudeh najbolj cenite in kaj vas najbolj 
moti?
Cenim, da mi postavljajo vprašanja (to 
pomeni, da jih zanima, kaj mislim, kaj počnem, 
kaj čutim). 
Moti me, da mi ne postavljajo vprašanj.

Mojih 5: 
Zorka Novak Pintarič 
Boris Sovič
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Zorka Novak Pintarič

Izobrazba: 

doktorat

Delovno mesto: 

visokošolska 

učiteljica



Predstavite se nekomu, ki vas ne pozna.
Wikipedija navaja: slovenski inženir, poslovnež, 
politik in diplomat. Bil sem projektant, direktor, 
državni sekretar za energetiko, poslanec, župan 
in veleposlanik, sedaj sem predsednik uprave.

5 področij, ki bi jim morali v Sloveniji posvetiti 
bistveno več pozornosti in denarja.
Več pozornosti medsebojnemu spoštovanju in 
razumevanju, ne pa nenehnemu dokazovanju 
svojega prav. Družbena skupnost mora seveda 
financirati številne dejavnosti, pomembna je 
učinkovitost.

5 inštitucij, brez katerih Slovenija ne bi 
mogla funkcionirati.
Gotovo so pomembne zakonodajna, izvršilna 
in pravosodna veja oblasti, skupaj z gospo-
darskimi, družbenimi in infrastrukturnimi dejav-
nostmi. Ne smemo pozabiti še četrte veje 
oblasti: mediji.

5 za Slovenijo nepogrešljivih podjetij.
Gotovo boste razumeli, če izpostavim 5 pod-
jetij za distribucijo električne energije s 3000 
zaposlenimi, ki v tempu 24/7 zagotavljajo za 
prebivalstvo in gospodarstvo praktično 
nepogrešljivo električno energijo. 

5 podjetij, brez katerih štajersko gospodar-
stvo ne bi bilo to, kar je bilo oz. je. 
Na področju energetike DEM, Elektro Maribor, 
 Energija plus, Energetika Maribor, SODO in 
Agencija za energijo. Poleg tega gotovo Pošta 
Slovenije, Impol, Zavarovalnica Sava, Nova 
KBM, vsekakor Univerza v Mariboru, UKC 
Maribor in SNG Maribor.

5 blagovnih znamk, ki jih najbolj spoštujete.
Zaposleni in deležniki se trudimo, da bi bile čim 
bolj spoštovanja vredne družbe Elektro Maribor, 
Energija plus in OVEN Elektro Maribor, ki skupaj 
s predhodnicami že stoletje skrbijo za  
uporabnike.

5 držav, v katerih bi radi živeli in zakaj.
Slovenija je moja domovina in vsekakor vedno 
moja prva izbira. Moja širša domovina so države 
Evropske unije, živel pa sem tudi na Bližnjem 
vzhodu. 

5 mest, ki so vas najbolj navdušila in zakaj.
Maribor je moje rojstno mesto, tukaj imam svoj 
dom. V vojski sem bil v Zagrebu in Ljubljani. 
Služboval sem v Mariboru, Ljubljani in Tel Avivu. 
Na sestanke smo včasih hodili v Beograd, sedaj 
v Bruselj. Vsako od teh mest ima svoj čar.

5 dopustniških destinacij, ki bi jih izbrali, 
če čas in denar ne bi predstavljala faktorja 
odločanja.
Najraje dopustujem aktivno. V zadnjih letih je 
moja pogosta destinacija Dravograd, od ozi-
roma do koder grem čez Pohorje (cca. 80 km) 
ali čez Kozjak (cca. 110 km). Od mladosti so mi 
blizu Savinjske Alpe in slovenska obala.

5 jedi, ki jih najraje vidite na svoji mizi.
Med osnovnimi živili kruh in mleko. Rad imam 
solate (z bučnim oljem), pizze (z oljčnim oljem), 
žgance (z ocvirki), sadje in seveda temno 
čokolado.

5 vin, ki jih najpogosteje kupite.
Alkohola ne kupujem in ne uživam.

5 knjig, ki bi jih lahko prebrali še enkrat.
V predinternetnem obdobju sem imel najpo-
gosteje v rokah Matematični priročnik, Teh-
nično enciklopedijo, Svet umetnosti in Modrost 
zahoda. Od leposlovnih del Kočo strica Toma, 
dela Julesa Verna, Mojih pet življenj, Švejka, 
spomine (npr. Ivana Meštroviča), Maribor skozi 
stoletja. 

5 filmov, ki so spremenili vaš pogled na 
svet. 
Ne spomnim se filma, ki bi spremenil moj pogled 
na svet. Vrednost številnih filmov pa je v  pogle-
dih iz različnih perspektiv, recimo dr. Živago, 
Neretva, Cabaret, Shogun, Malcolm X. 

5 vaših najboljših lastnosti.
5 vaših lastnosti, ki jih raje ne bi imeli.
Ker upam, da domišljavosti, nečimrnosti in lah-
komiselnosti ni med njimi, to tudi zaključuje 
odgovor na postavljeni vprašanji.

5 stvari, ki vam zapolnijo prosti čas.
Ob mojih dosedanjih službah je bilo in je prostega 
časa vedno zelo malo. Kolikor pa ga je, ga pred-
vsem z veseljem namenjam družini ali pa grem 
na pohod, berem, pišem ali si ogledam film.

5 oseb, s katerimi bi se najraje zapletli v 
pogovor.
A. Einsteina bi predvsem poslušal, N. Teslo bi 
tudi kaj vprašal, prav tako E. Muska. V čast bi 
mi bil pogovor s C. Wildenrainerjem, A. M. 
Slomškom, R. Maistrom in S. Klavora, sedaj 
s predsednikom države in državnega zbora.

Kdaj vas je bilo najbolj strah?
Verjetno nisem izjema, če povem, da se vsak 
starš najbolj boji morebitne bolezni otroka.

Kdaj ste bili najbolj veseli v življenju?
Najbolj vesel in ponosen sem ob svojih otrocih. 
Vesel sem bil ob osamosvojitvi Slovenije in ob 
vstopu v Evropsko unijo, vesel sem ob uspehih 
naše gospodarske družbe, mesta in države.

Ali vedno poveste vse tako, kot je, ali kdaj 
tudi kaj zamolčite?
Verodostojnost je ključna. Vedno so sicer 
možne napake, a pomembno je, da nikoli 
zavestno ne poveš ali zapišeš nekaj, kar ne drži.

Kaj pri ljudeh najbolj cenite in kaj vas najbolj 
moti?
Bolj se trudim iskati skupne imenovalce kot sku-
pne delitelje, iskati, kar skupnost povezuje in ne, 
kar jo deli. Cenim strpnost do drugačnih izbir 
prepričanj, verovanj ali čustvovanj soljudi.
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Boris Sovič

Izobrazba:  

magister 

elektrotehnike

Delovno mesto:  

predsednik uprave 

Elektro Maribor, d. d.



Napovednik  
dogodkov

10. 3. 2020 EMIL BOTIČ: PREDSTAVITEV NAJPOGOSTEJŠIH KRŠITEV, KI SO 
JIH DELOVNI INŠPEKTORJI ZAZNALI V LETU 2019

Brezplačno za člane ŠGZ 
70 EUR za nečlane

11. 3. 2020 ZAJTRK Z ŽUPANOM: SLOVENSKA BISTRICA Brezplačno za člane ŠGZ 
in povabljene

19. 3. 2020 TANJA VERHOVNIK: TRŽENJE 21. STOLETJA: DOBER IZDELEK 
NI DOVOLJ – KAKO OBLIKOVATI PONUDBO, KI PREPRIČA

59,90 EUR člane ŠGZ  
89,90 EUR za nečlane

24. 3. 2020 DR. KLEMEN PODJED: DA BODO STVARI NAREJENE IN ODNOSI 
DOBRI: DELEGIRANJE IN UČINKOVITO VODENJE SESTANKOV

59,90 EUR člane ŠGZ  
89,90 EUR za nečlane

25.3.2020 SVYATOSLAV BYRIULIN: VSTOP NA TRGE RUSIJE, UKRAJINE, 
KAZAHSTANA, UZBEKISTANA IN BELORUSIJE – NOVE 
PRILOŽNOSTI IN TVEGANJA

59,90 EUR za člane ŠGZ
89,90 EUR za nečlane

26. 3. 2020 MIHA KUZMAN: OSNOVE USPEŠNE PRODAJE NA AMAZONU 49 EUR za člane ŠGZ
89 EUR za nečlane

6., 13. 5. 
2020

DR. LIDIJA ROBNIK: ABC DAVKOV IN RAČUNOVODSTVA Brezplačno 

14. 5. 2020 JURE VERHOVNIK: KAKO OBLIKOVATI IN VODITI ZMAGO-
VALNI TEAM

59,90 EUR za člane ŠGZ
89,90 EUR za nečlane 

19. 5. 2020 TANJA VERHOVNIK: TRŽENJE 21. STOLETJA: UPRAVLJANJE 
IZKUŠENJ STRANK – NAJDONOSNEJŠI MARKETING

59,90 EUR za člane ŠGZ
89,90 EUR za nečlane

20. 5. 2020 MARJANCA ZORNIK: OKOLJSKO UČINKOVITO POSLOVANJE Brezplačno za člane ŠGZ in člane 
SRIP – KG
70 EUR za nečlane

27. 5. 2020 BRIGITA OSOJNIK: DDV V MEDNARODNIH TRANSAKCIJAH Brezplačno

28. 5. 2020 REBEKA TRAMŠEK: NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA DELODAJALCEV 
S PODROČJA PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA IN V PRIMERU 
KRŠITEV OBVEZNOSTI S STRANI DELAVCEV

Brezplačno

9. 4. 2020 JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNIN-
SKI SKLAD RS: SISTEM INVALIDSKIH KVOT

Brezplačno za člane ŠGZ
50,00 EUR za nečlane

16. 4. 2020 TANJA VERHOVNIK: TRŽENJE 21. STOLETJA: KAKO TRŽITI, 
KO NIHČE NIMA ČASA ZA SESTANEK

59,90 EUR za člane ŠGZ
89,90 EUR za nečlane 

21. 4. 2020 DR. KLEMEN PODJED: SKRIVNOST UČINKOVITOSTI NAJUSPE-
ŠNEJŠIH: OBVLADOVANJE PRIORITET IN TIME BOXING

59,90 EUR za člane ŠGZ
89,90 EUR za nečlane 

22. 4. 2020 MARKO PETREJ, LEA PETREJ:  Z DIGITALNIM MARKETINGOM 
DO VEČJE PRODAJE NA SPLETU

Brezplačno 

22. 4. 2020 KONFERENCA eVZD: VARNOST, ZDRAVJE, DELO TUDI ZA  
STAREJŠE ZAPOSLENE S PRIMERI DOBRIH PRAKS 

Brezplačno 

2. 6. 2020 MATJAŽ KOVAČIČ: 5 SKRIVNOSTI SAMOZAVESTNIH  
PRODAJALCEV

59,90 EUR za člane ŠGZ
89,90 EUR za nečlane

4. 6. 2020 ZAJTRK Z ŽUPANJO PTUJA Brezplačno za člane ŠGZ in 
povabljene

11. 6. 2020 PODELITEV NAGRAD NAJBOLJŠIM INOVACIJAM V PODRAVJU Brezplačno

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

Napovednik dogodkov odraža stanje na dan 3. marca 
2020. 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.


