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Vidne posledice 
nevidnega virusa

DOBA – več vedeti, 
bolje živeti

ŠGZ v koronačasu



Napovednik  
dogodkov

2. 7. 2020 DANIELA KOCET PUHAN: POSTOPKI NAPOTITVE DELAVCEV, 
S POUDARKOM NA NEMŠKO GOVOREČIH TRGIH (AVSTRIJA, 
NEMČIJA, ŠVICA)

Brezplačno

13. IN 
15. 10. 2020

ZAPOSLITVENI SEJEM 2020 Brezplačno

NOVEMBER 
2020

MEDNARODNA KONFERENCA NA TEMO TEHNOLOGIJE IN  
POSLOVNI MODELI V KROŽNEM GOSPODARSTVU

Brezplačno

DECEMBER 
2020

8.KONFERENCA ŽENSKE PODJETNOSTI S PREDSTAVITVENIM 
SEJMOM

Brezplačno

10. 9. 2020 MAG.FRANKA BERTONCELJ: KOMUNIKACIJA S TEŽAVNIMI 
SOGOVORNIKI V RAZLIČNIH POSLOVNIH SITUACIJAH

Brezplačno 

22. 9. 2020 MARJANCA ZORNIK: OKOLJSKO UČINKOVITO POSLOVANJE Brezplačno za člane 

16. 9. 2020 MAG. PETRA MEZGEC: RAČUNOVODSKI IN DAVČNI VIDIK ZA 
PODJETNIKE ZAČETNIKE

Brezplačno

18. 9. 2020 REBEKA TRAMŠEK – USPOSABLJANJE: NAJPOGOSTEJŠA 
VPRAŠANJA DELODAJALCEV S PODROČJA PREJEMKOV IZ 
DELOVNEGA RAZMERJA IN V PRIMERU KRŠITEV S STRANI 
DELAVCEV

Brezplačno

23. 9. 2020 TIKO PRO, D.O.O.: KAKO UČINKOVITO PRIPRAVITI IN VODITI 
PROJEKTE

Brezplačno

25. 9. 2020 PODELITEV PRIZNANJ NAJBOLJŠIM INOVACIJAM  
PODRAVSKE REGIJE

Brezplačno

19. 8. 2020 KSENIJA BENEDETTI: NAJPOMEMBNEJŠE V OSEBNEM  
PROTOKOLU

Brezplačno

27. 8. 2020 MAG. BRIGITA OSOJNIK: NAPOTENI DELAVCI V 2020 IN 
IMPLEMENTACIJA DIREKTIVE 96/71/ES 

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 23. junija 
2020. Pridržujemo si pravico do sprememb in 
dopolnitev. V ceno kotizacije ni vračunan 22-% DDV. 
Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest.

Pri zasedenosti razpoložljivih mest na dogod-
kih imajo prednost člani ŠGZ. Če udeležbe pri 
plačljivih dogodkih ne odjavite pravočasno, 
vam zaračunamo kotizacijo v celoti.
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Prva faza (žal, skoraj zagotovo ne tudi zadnja) 
pandemije, ki ga je povzročil nevidni virus, je 
mimo. Za seboj pušča zelo vidne posledice, 
od takšnih, ki so nas prepričale, da so mogoče 
zelo hitre spremembe v zelo kratkem času, kar 
praktično nihče do sedaj ni verjel, do ugotovitev, 
da je za obstoj pomembno vse – od javnega 
sektorja do delujočega gospodarstva. 

Lockdown je trajal dobra dva meseca, niti ne 
celo pomlad. Zaprte trgovine, restavracije, 
hoteli, kinodvorane, gledališča, muzeji … Ome-
jitve gibanja med občinami, seveda tudi med 
državami, prazne avtoceste in mestna središ-
ča. Prizori, ki smo jih gledali na ekranih, so se 
nam zdeli kot scene znanstvenofantastičega 
filma. Pa vendar so bili zelo resnični! 

To pomlad smo doživeli največji padec go-
spodarstva po letu 1930, o katerem je velika 
večina od nas do sedaj nekaj vedela samo iz 
literature. Časi pa so dandanes zelo drugačni, 
zato je (in bo) tudi pobiranje gospodarstva in 
življenja nasploh drugačno. 

Po dobrih dveh mesecih se življenje vrača v usta-
ljene tirnice, trgovine so odprte, otroci so ponov-
no v šolskih klopeh, omejitve gibanja med drža-
vami so v glavnem odpravljene, socialno življenje 
dobiva običajno podobo. So pa, vsaj v nekaterih 
dejavnostih, ostale pretrgane dobaviteljske 
verige, drastično zmanjšanje naročil v industriji 
je realnost, prav tako težave v turistični industriji. 
Po nekaterih kazalnikih se je potrošnja prebival-
stva znižala za 25 do 29 %, previdnost potrošni-
kov je izjemna, neodločanje za nakup trajnejših 
dobrin onemogoča zagon gospodarstva. Vse to 
bo močno vplivalo na znižanje BDP. Napovedi, 
za koliko bo padel, so odvisne od ukrepov vlade, 
Evropske komisije, ECB in zato dokaj nesigurne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dejstvo je, da so ukrepi vseh radikalni in po 
ocenah poznavalcev v glavnem koristni za 
ohranitev gospodarstva. Končno oceno pa 
bo prinesla prihodnost.

Za Slovenijo, ki je izrazito odvisna od izvoza, 
bo pomembno tudi, kako bodo ukrepi nem-
ške vlade vplivali na avtomobilsko industrijo 
in tudi na prodajo avtomobilov. Velik del naše 
industrije je namreč odvisen od naročil v tej 
ponogi. Eden od ukrepov, ki obeta, so tudi t. i. 
turistični boni, ki niso dopustniško darilo pre-
bivalstvu, ampak finančna injekcija turistič-
ni industriji. Kar je seveda prav, saj turizem 
veže nase mnoge druge industrije in izrazito 
vpliva na celotno gospodarstvo. Malo manj 
je govora o velikih infrastukturnih projektih, 
ki jih bo Slovenija spodbudila ne samo zato, 
ker jih tudi sicer potrebuje, ampak tudi zato, 
ker ravno takšni projekti vplivajo na zagon in 
kondicijo celotnega gospodarstva. Če smo 
jih v krizi 2008 pogrešali, se sedanja vlada 
tega očitno dobro zaveda. Želimo si, da bi 
temu sledil tudi bančni sistem, ki bi z izva-
janjem likvidnostne podpore posameznim 
podjetjem izpolnjeval svojo osnovno funk-
cijo. Gospodarstvo je namreč organizem, v 
katerem morajo delati vsi organi, in banke so 
krvotok, brez katerega ne gre. 

UVODNIK

Vidne posledice 
nevidnega virusa 
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Dr. Roman Glaser
Predsednik ŠGZ
roman.glaser@stajerskagz.si
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Štajerska gospodarska 
zbornica
Ulica talcev 24, 2000 Maribor
T: 02 220 87 00
E: info@stajerskagz.si
www.stajerskagz.si

Predsednik ŠGZ: 
dr. Roman Glaser
Direktorica ŠGZ: 
mag. Aleksandra Podgornik

Glavni urednik: 
Marko Nemšak
Uredništvo:
mag. Aleksandra Podgornik
Vera Kozmik Vodušek 
Petra Kostevšek 
Lidija Majcen 
Ksenija Ilich 

Zasnova in realizacija: 
DialogCo d.o.o.
Oblikovanje in prelom: 
Medijska klinika d.o.o.
Fotografije: arhiv ŠGZ, 
Shutterstock, osebni arhivi 
in arhivi podjetij

Tisk: Florjančič tisk,  d. o. o.
Naklada: 2000 izvodov

Trženje oglasov: 
info@stajerskagz.si

GOSPODARSKI 
IZZIVI

          Stavba DOBA

Napovednik dogodkov

Vidne posledice nevidnega virusa

IZPOSTAVLJAMO

Negotove gospodarske napovedi za Slovenijo

ŠGZ 2019 v številkah

ŠGZ v koronačasu

DOBA – več vedeti, bolje živeti

Tiko Pro: s projekti do odličnosti

Nov papirni stroj že v Palomi

Po zdravstveni krizi soočenje z novimi poslovnimi odločitvami

Podjetja v regiji

Henkel predal več kot 200.000 evrov vredno donacijo 

Izvajalci čezmejnih storitev izmenjujejo informacije in 
dobre prakse

Kadri za zeleno okrevanje gospodarstva 

Kako pa kaj medgeneracijska komunikacija?

Načrt za bolj ambiciozno EU

SRIP - Krožno gospodarstvo in covid-19

Virtualna razstava Future Circles

Covid-19: spopadanje z duševnimi stiskami zaposlenih

Izzivi podjetnic v času epidemije koronavirusne bolezni

Za večjo energetsko učinkovitost

Z vodikovimi tehnologijami v zeleno prihodnost

Mojih 5 in še kaj
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ENRA, d. o. o.
Člani ŠGZ smo šele od 1. februarja letos in smo zelo 
prijetno preseneči nad načinom delovanja in kvaliteto 
storitev. Predvsem pa moram pohvaliti vaše delovanje 
v času epidemije koronavirusa. Trudili ste se za čim 
hitrejše in čim boljše informiranje članov z organiza-
cijo webinarjev in telefonskim svetovanjem. Odličen 
in zelo konkreten je bil webinar, ki je bil organiziran s 
sodelovanjem Finančnega urada Maribor. Želim si, da 
še naprej delate na tak način.

GEBERIT PROIZVODNJA, d. o. o.
Želim se vam zahvaliti za vso pomoč, izmenjavo mnenj, 
iskanje odgovorov, vse videokonference, ki ste jih orga-
nizirali in so nam v teh kaotičnih razmerah pomagale 
prebroditi milijone vprašanj ob epidemiji in nato obeh 
koronazakonih. Bili smo izgubljeni, vendar z mnogo bolj-
šim občutkom, saj ste nas povezali v skupino in z nami 
iskali odgovore.

Mojca Grafenauer

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA MARIBOR, d. o. o.
ŠGZ se je v času sprejemanja ukrepov v zvezi s covidom-19 
zares izkazala. Z organizacijo rednih videokonferenc je 
vzpostavila sodelovanje. Zbirala je naša vprašanja in predlo-
ge, tekoče predstavljala s strani inštitucij pridobljene odgo-
vore, prav tako predstavnike inštitucij vabila na sestanke. V 
skrbi za pravilno izvajanje ukrepov smo se lahko zanesli na 
izčrpno, ažurno in zanesljivo zakladnico znanja, ki je mnogo 
individualne komunikacije prihranila tako članom kakor tudi 
inštitucijam. Sem prav vesela, da smo vaši člani. Hvala za 
pomoč tako ŠGZ kot vsem sodelujočim. Če je kdaj držalo, je 
prav gotovo držalo sedaj – skupaj smo močnejši!

Bernarda Erlih

          Stavba DOBA

Mag. Klara Krajčič

V zadnjih tednih smo prejeli veliko zahval in pohval za delo v času epidemije. 

Vsem se iskreno zahvaljujemo in upamo, da bomo dobro in pogosto sodelovali 

tudi v krizno manj zahtevnih časih. 
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EVITEL, d. o. o.

Epidemija nas je presenetila in skoraj čez noč smo morali zap-
reti vse poslovalnice, locirane v trgovskih centrih. Pri 12 zapo-
slenih ter vzporednem projektu odprtja apartmajskega naselja 
»Goričke iže«, ki je nastajal 3 leta, so nas skrbele ekonomske 
posledice. V tem času smo se večkrat obrnili na ŠGZ z vpra-
šanji in res smo prejeli vse željene informacije v zelo kratkem 
času. Prav tako smo dobili vse informacije glede karantene in 
prehoda čez mejo za strokovne sodelavce iz tujine. Po pred-
hodnem obvestilu ŠGZ 20. aprila smo odprli poslovalnice in 
v mesecu dni že dosegamo dobre rezultate. Iskreno se zah-
valjujemo vašemu kolektivu, da lahko nadaljujemo uspešno 
poslovanje.

Nataša Gerič Pal

SAŠO ŽIVKO, s. p. 

Zahvaljujem se ŠGZ za vso pomoč in podporo v teh kriznih 
časih. Prav tako moram pohvaliti vašo organizacijo webinarjev, 
kjer se vedno naučim kaj novega in v poslu zelo uporabnega. 
Želim si, da bi se kmalu pričeli seminarji v živo, kjer je dodatna 
vrednost tudi druženje in izmenjava izkušenj.

Bojana Živko
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Negotove gospodarske 
napovedi za Slovenijo
BDP v območju evra se je v 1. četrtletju 2020 medletno po prvih ocenah Eurostata 
skrčil za 3,3 %, v celotni EU-27 pa za 2,7 %. To je bil največji padec gospodarske aktiv-
nosti vse od pričetka merjenja tega indikatorja (1995). V spomladanski napovedi je 
Evropska komisija za območje evra za leto 2020 predvidela 7,7-odstotno znižanje 
BDP (za Slovenijo 7 %), ki naj bi mu sledil visok odboj (6,3 %) v letu 2021. Konsenz 
neodvisnih institucij meni, da bo padec gospodarske aktivnosti v Sloveniji 7,2-odsto-
ten, v letu 2021 pa naj bi bila rast le 4,2-odstotna. Velike razlike v ocenah so posledica 
nejasnega vpliva podpornih ukrepov držav po vsem svetu, ki so v prvi fazi bolj ali manj 
uspešno zaščitile trg dela (rast brezposelnih je bil v EU precej nižji kot v ZDA), prav 
tako pa so z garancijami in dodatno likvidnostjo poskrbele, da nismo bili priča rasti 
stečajev. V tem trenutku še ni znano, ali se bo epidemija resnično ponovila ter kakšen 
obseg omejevalnih ukrepov bo zahtevala, vendar ocenjujemo, da učinek ne bo hujši.

Epidemija napadla Mediteran, manj sever

Znotraj EU je epidemološka kriza precej bolj prizadela mediteranske države, katerih 
gospodarstvo temelji na storitvah, med drugim tudi na turizmu. Te države so se v pre-
teklosti že dlje čase otepale nizke gospodarske rasti in visokega javnega dolga ter jim 
ta preteklost predstavlja pomembno breme tudi pri strategiji podpore svojemu gospo-
darstvu. Velike države članice, Nemčija, Francija in Italija, so nominalno namenile naj-
večja sredstva podpore svojemu gospodarstvu, pri tem pa spretno izkoristile pogoje-
vanje državne podpore z ukrepi na segmentu industrije in zaposlenih. Družbe, ki so 
namreč dobile pomoč države, so se morale zavezati, da ne bodo bistveno zmanjše-
vale aktivnosti v domačih državah, kar seveda na drugi strani pomeni slabšanje dina-
mike v državah, kjer imajo te multinacionalke svoje hčerinske proizvodne družbe ali 
strateške dobavitelje. 

Padec slovenskega BDP med 5 in 7 % v 2020

V času pisanja tega članka (22. maj) prva ocena padca slovenskega BDP v 1. četrtle-
tju 2020 še ni znana, vendar ocenjujemo, da bo nekje pri 3 %. Po naši osrednji oceni 
(Analitika GZS) pričakujemo v tem letu 4,8-odstoten realni padec BDP, kar je manj od 
osrednje ocene drugih institucij (-7,2 %), ker pričakujemo dvig gospodarske aktivnosti 
v 3. in 4. četrtletju. Prva dva vladna ukrepa (PKP1 in PKP2) sta po naši oceni dvignila 
nivo javnih izdatkov v letu 2020 za 1,7 mrd EUR (3,5 % BDP), 3. vladni paket (PKP3) pa 
naj bi temu dodal še 800 mio EUR. Večina sredstev je bila usmerjenih v podporo trgu 
dela, vendar se je kljub temu število brezposelnih povečalo za okoli 15.000. Stopnja 
anketne brezposelnosti, ki je boljši pokazatelj razmer na trgu dela, naj bi se v 2020 
povečala s 4,5 % (2019) na 7 %. 

Dlje časa nizke obrestne mere tudi za ceno inflacije

Veliko javnofinančnih sredstev, ki jih je država namenila podpori gospodarstvu, naj bi ob 
padcu nominalnega BDP doprinesla k 7,2-odstotnem javnofinančnemu primanjkljaju, s 
čimer naj bi se javni dolg v BDP zopet približal 80 % BDP. V teh mesecih ni pričakovati 
velikih razprav o zniževanju dolga, saj so podporni ukrepi univerzalni med državami čla-
nicami, verjetno pa bo več govora o tem v naslednjem letu. Visoka rast javnega dolga 
pri državah območje evra je tudi precej dobro zagotovilo, da bodo obrestne mere ECB 
ostale nizke dlje časa (to zagotavlja državam, da za obresti na dolg ne plačujejo veliko 
denarja), tudi za ceno občasno višje rasti cen (ko se cene energentov ponovno pričnejo 
povečevati). Razprave ob tem seveda ne bodo mirne, saj se bo zopet vzpostavilo 
vprašanje transferjev sredstev med bogatim severom in revnim jugom. Vendar bo 
to verjetno cena političnega dogovora, da se ohrani enotnost območja evra. 

Bojan Ivanc, CFA, CAIA
Glavni ekonomist pri Analitiki GZS
bojan.ivanc@gsz.si

VAŠA KOLUMNA
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»Pogled na delo zbornice v letu 2019 razveseljuje, pa tudi če je to pogled iz perspektive, ki jo je že okužila 
kriza zaradi koronavirusa. Pokaže namreč zbornico v izjemno dobri kondiciji, uveljavljeno v širšem prostoru 
in seveda v gospodarskem okolju Štajerske in Slovenije. 

Cilji, ki si jih je zbornica zastavila za leto 2019, so bili doseženi, načrtovane aktivnosti izvedene. To je bilo 
leto, ko je Slovenija beležila visoko gospodarsko rast, optimizem v gospodarstvu in med prebivalstvom je 
pozitivno vplival na družbeno klimo, kar je seveda najboljše okolje za  gospodarstvo. Krog, ki ga nihče ne želi 
prekiniti, saj za vse prinaša najboljše rezultate.

No, situacija se je v začetku letošnjega leta spremenila, krog je bil prekinjen. Javno življenje in gospodarstvo sta resno prizadeta, posle-
dic se vse bolj zavedamo in jih tudi že vse bolj čutimo. Ampak – dobra zbornična kondicija je omogočila najti in izpeljati številne rešitve, 
ki so ublažile začetni šok v podjetjih, jih povezati in sodelovanje se je izkazalo kot najboljši izhod. Tudi če še ni vseh odgovorov na mno-
ga vprašanja, se je izkazalo, da so ravno takšne situacije odgovor na vprašanje Zakaj biti član zbornice?«

Dr. Roman Glaser,
predsednik ŠGZ

ŠTEVILO ČLANOV, PRIDRUŽENIH ČLANOV IN PODPORNIH ČLANOV

DOGODKOV (5000+ UDELEŽENK IN UDELEŽENCEV)

INFOPIKA (SPECIALISTIČNO SVETOVANJE ZUNANJIH SVETOVALK 
IN SVETOVALCEV ŠGZ)

VELIKA PODJETJA  27 | 6 %
SREDNJE VELIKA PODJETJA  47 | 11 %
MALA PODJETJA  125  |  29 %
MIKRO PODJETJA  200  | 47 %
NI PODATKA   28   |  7 %

27 IZOBRAŽEVALNIH DOGODKOV (SEMINARJI, DELAVNICE)

10 SEJ REGIJSKIH SVETOV IN DRUGIH DOGODKOV

3 INDIVIDUALNA B2B SREČANJA

8 KONFERENC
 
7 OKROGLIH MIZ
 
11 POSLOVNIH SREČANJ IN OSTALIH DOGODKOV

DELOVNA ZAKONODAJA (15 SVETOVANJ)

FINANČNO-DAVČNO SVETOVANJE (10 SVETOVANJ)

PRAVNA ZAKONODAJA (5 SVETOVANJ)

MEDNARODNO SVETOVANJE (1 SVETOVANJE)

OSTALA SVETOVANJA SO IZVAJALI STROKOVNI  
SODELAVCI ŠGZ

ŠTEVILO ZAPOSLENIH V PODRAVSKI REGIJI 68.327

ČLANI ŠGZ ZAPOSLUJEJO  31.565  |  46 %

NEČLANI ŠGZ ZAPOSLUJEJO  36.762  |  54 %

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE V PODRAVSKI REGIJI                                                    9.561 MIO EUR
      

ČLANI ŠGZ USTVARIJO  3.744 MIO EUR  |  39 %

NEČLANI ŠGZ USTVARIJO  5.817 MIO EUR  |  54 %

427

66

31

ČLANSTVO ŠGZ 2019

ČLANSTVO GLEDE NA VELIKOST
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»Štajerska gospodarska zbornica je v letu 2019 utrdila svoj položaj kot predstavnica regijskega 
gospodarstva. Povečali smo članstvo, podjetja, včlanjena v zbornico, zaposlujejo kar 46 % vseh 
zaposlenih v regiji. Zbornica je angažirana v različnih s strani državnih in evropskih inštitucij fi-
nanciranih projektih, v katera so vključena podjetja, ki skozi vsebino projektov dobivajo nova zna-
nja in primere dobrih praks iz drugih okolij. 

Tako kot je Slovenija vpeta v evropsko in svetovno dogajanje, je tudi Štajerska vpeta v slovenske 
in skupaj z njo v evropske in svetovne gospodarske tokove. Mnogi so sicer prepričani, da lahko 
sami in nepovezani dobijo vse bitke. Pa ni tako. Že stari pregovori nam sporočajo resnico, da smo 

povezani močnejši in modrejši. To se je pokazalo tudi v nezavidljivi situaciji, ki je iz zdravstvene krize že zdavnaj prešla 
v gospodarsko, ki ji zaenkrat ne vidimo konca. Nad ŠGZ kot seveda tudi nad Slovenijo in vsemi drugimi državami leži ne-
gotovost, kako jo premagati. Vsi se zavedamo, da so delo in delujoči gospodarski in vsi ostali sistemi temelj našega živ-
ljenja in blagostanja. Zato bomo tudi v prihodnje aktivno iskali možnosti za preživetje podjetij in gospodarstva. Z vsemi 
orodji in možnostmi, ki nam bodo na razpolago.« 

Mag. Aleksandra Podgornik, 
direktorica ŠGZ

REGIJSKI SVETI ŠGZ, SKUPAJ 190 PODJETIJ V RS

KOMUNICIRANJE

E-izzivi: Facebook Twitter LinkedIN Instagram Youtube

RS ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN ZAPOSLOVANJA:  39 PODJETIJ

RS ZA DAVČNO IN FINANČNO PODROČJE:                         37 PODJETIJ

RS POSLOVNIH ŽENSK IN PODJETNIC:                               55 PODJETIJ

RS ZA ENERGETSKO PODROČJE:                  17 PODJETIJ

RS MALIH HOTELIRJEV:                                  11 PODJETIJ

RS IZVAJALCEV ČEZMEJNIH STORITEV:     31 PODJETIJ

49 številk  
72.613 poslanih 
e-novic
odprte 24,38 %  
e-pošte

Časopis Gospodarski izzivi: 4 redne zdaje (naklada 2.500 na izdajo) 
S časnikom Večer, priloga Večera – Podravsko podjetje leta (naklada 28.000)

Štajerski gospodarski forum: 8 ODDAJ v sodelovanju s TV Maribor

Spletna stran www.stajerskagz.si: 

1.928 sledilcev 
(na dan 10. 6. 2020 
2.361 sledilcev)

270 objav 
(na dan 10. 6. 2020 
511 objav, 102 sledilca)

129 sledilcev 95 sledilcev

JAVNE LISTINE

994 IZDANIH POTRDIL O POREKLU BLAGA 

105  ATA ZVEZKOV

240 KOMPLETOV VLOŽNIH LISTOV 

85  OVERITEV RAZNIH DOKUMENTOV
 

79.776  ogledov spletne strani ( +12,1 % glede na 2018) 

21.255  obiskovalcev (+56,7 %  glede na 2018)

2,47 ogledanih strani na obisk

1,53 MIN  povprečen čas na strani
 

8 KONFERENC
 
7 OKROGLIH MIZ
 
11 POSLOVNIH SREČANJ IN OSTALIH DOGODKOV

MEDNARODNO SVETOVANJE (1 SVETOVANJE)

OSTALA SVETOVANJA SO IZVAJALI STROKOVNI  
SODELAVCI ŠGZ

ŠGZ 2019 V ŠTEVILKAH



ŠGZ v koronačasu

Uradno je epidemija mimo: ali si lahko 
oddahnemo? 

Toda – novi koronavirus ostaja! Slovenija je 
bila sicer prva država v Evropi, ki je razgla-
sila konec epidemije in je skladno s tem tudi 
sprejela rahlanje ukrepov. Pa vendar je še 
vedno nekaj aktivno okuženih oseb, v zadnjih 
dneh pa se število novih primerov povečuje. 
Epidemija se tudi v drugih evropskih državah 
sicer umirja, ne umirja pa se po svetu. In ne 
pozabimo, strokovnjaki svarijo pred drugim 
in tretjim valom pandemije.

Zdravstveni vidik epidemije pa je samo en, 
sicer zelo pomemben, pa vendar ne edini vidik. 
Izjemno pomembno je dogajanje v gospodar-
stvu, ki smo ga z začetkom epidemije začeli 
zapirati, potem je nekaj časa delovalo v izje-
mno omejenih razmerah in nihče v resnici ne 
ve, kdaj se bo v celoti vrnilo v stare tirnice in 
koliko finančnih sredstev bo potrebnih. 

Nekaj posledičnih dejstev pustošenja 
koronavirusa po slovenskem gospodarstvu

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvem 
četrtletju letos za 2,3 odstotka manjši kot v 
enakem obdobju lani, manjše je domače in 
tuje povpraševanje. Domače trošenje se je v 
prvem četrtletju zmanjšalo za 3,1 odstotka, 
na kar sta vplivala tako končno trošenje, 
ki se je zmanjšalo za enak odstotek, kot 
bruto investicije, ki so se zmanjšale za 3,3 
odstotka. V okviru končnega trošenja pa se 
je povečala potrošnja države, in sicer za 5,8 
odstotka. Izvoz se je v prvem četrtletju leta 

v primerjavi z enakim lanskim četrtletjem 
zmanjšal za 1,6 odstotka, kar je prvič v zad-
njih 10 letih, z izjemo drugega četrtletja 2012, 
ko se je zmanjšal za 0,1 odstotka.

Zaposlenost je v začetku leta še naraščala. Sku-
pna zaposlenost je v prvem četrtletju znašala 
1.041.617 oseb, kar je za odstotek več kot v 
prvem četrtletju lani. Največ novozaposlenih 
 oseb je bilo v gradbeništvu, zdravstvu in 
socialnem varstvu. Upad zaposlenosti pa 
so zaznali v kmetijstvu, drugih raznovrstnih 
poslovnih dejavnostih in predelovalnih 
dejavnostih.

Števec na Zavodu za zaposlovanje  
pokaže, da je v Sloveniji  
na dan 20. junij 2020

2.533 prostih delovnih mest

90.415  iskalcev zaposlitve

Struktura registrirane brezposelnosti v Sloveniji, 
maj 2020

Mag. Aleksandra Podgornik
Direktorica ŠGZ
aleksandra.podgornik@stajerskagz.si
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Vpliv pandemije na gospodarstvo

Bruselj Sloveniji za letos napoveduje 7-odsto-
tni padec BDP, za leto 2021 pa 6,7-odstotno 
rast.

Slovenija je kot majhno odprto gospodar-
stvo še posebej ranljiva za učinke pandemije, 
navaja komisija.

Urad za makroekonomske analize in razvoj 
zaradi zaostrenih razmer ob epidemiji novega 
koronavirusa pričakuje 6- do 8-odstotno krčenje 
slovenskega BDP. 

Po podatkih so med najbolj prizadetimi sto-
ritvenimi dejavnostmi zagotovo gostinstvo, 
turistični sektor in industrija potovanj, ponu-
dniki razvedrilnih in zabavnih dejavnosti 
zunaj doma, frizerstvo, kozmetične in lepotne 
storitve ter fitnes centri, med izdelčnimi kate-
gorijami pa luksuzni izdelki, alkoholne pijače, 
zabavna elektronika, gospodinjski apa-
rati, kozmetični izdelki ter oblačila in modni 
dodatki. Izdelke za osebno nego bo kriza le 
ošinila, medtem ko se bo še povečala potro-
šnja izdelkov, kot so izdelki za zaščito pred 
širjenjem virusa, čistila za dom, zdravila brez 
recepta in prehranski dodatki, spletne igre in 
razvedrilo, hrana in pijača ter zdravstveno in 
življenjsko zavarovanje.

Izgube za slovensko gospodarstvo se gib-
ljejo od dve do pet milijard evrov, seveda pa 
je položaj vsakega podjetja in podjetnika 
specifičen. 

Prizadetost gospodarstva bo ogromna in to 
lahko nadomesti samo država z neposredno 
pomočjo. Predvsem zato, ker bi s tem zadr-
žali gospodarsko kondicijo ter se izognili pot-
rebi po pomoči na drugih segmentih družbe. 
Če bodo podjetja lahko izplačevala plače, 
zadržale zaposlene in plačevala obveznosti, 
potem bo bistveno manj težav in potrebe po 
reševanju socialne problematike in drugih 
negativnih posledic, s katerimi smo se soočali 
ob prejšnji krizi. 

28.039 prejemnikov denarnega nadomestila

31,6 % vseh brezposelnih 738,80 € 

Struktura registrirane brezposelnosti v 
Sloveniji, maj 2020
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STATISTIČNA REGIJA JAN. FEB. MAR. APR.

Slovenija 8,2 7,9 8,0 9,1

Pomurska 14,0 13,3 12,7 13,8

Podravska 9,7 9,3 9,5 10,9

Posavska 9,6 9,3 9,3 10,1

Savinjska 9,1 8,9 8,9 10,0

Koroška 8,4 8,2 8,6 9,7

Zasavska 9,1 8,7 8,8 9,6

Obalno-kraška 8,1 7,8 8,0 9,6

Jugovzhodna Slovenija 7,7 7,5 7,5 8,2

Osrednjeslovenska 7,0 6,9 7,0 7,9

Primorsko-notranjska 6,5 6,3 6,4 7,2

Gorenjska 5,6 5,4 5,6 6,8

Goriška 5,6 5,4 5,6 6,4

OBMOČNA 
SLUŽBA

JAN. FEB. MAR. APR.

Slovenija 25.568 24.105 23.728 28.039

Ljubljana 5.959 5.670 5.754 6.983

Maribor 3.464 3.292 3.168 3.658
Celje 2.824 2.659 2.558 2.962

Kranj 2.487 2.420 2.418 2.891

Koper 1.900 1.777 1.799 2.331

Velenje 1.871 1.791 1.902 2.179

Murska  
Sobota

2.230 2.043 1.672 1.759

Nova Gorica 1.032 977 1.007 1.275

Ptuj 1.042 975 976 1.247
Novo mesto 1.141 1.030 1.016 1.139

Sevnica 959 860 820 912

Trbovlje 659 611 638 703

Povprečna višina bruto 
izplačanega denarnega 
nadomestila v aprilu
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Hitra prilagoditev ŠGZ v času covida-19 
(marec, april, maj 2020)

Skupaj smo na ŠGZ v času epidemije 
covida-19 izvedli 14 webinarjev ter 5 temat-
skih videokonferenc vsak teden s skupnim 
številom udeležencev 2.334. Veliko podjetij 
se je redno vključevalo v aktivnosti in ugoto-
vili smo, da bomo mnoge oblike lahko zadr-
žali tudi v prihodnje, saj nam olajšujejo delo, 
zmanjšujejo porabo časa in dajejo veliko zelo 
koristnih informacij. 

• Hitra reogranizacija dela zbornice in 
vzpostavljeni stiki s posameznimi podjetji.

• Organizacija izmenjave izkušenj posameznih 
podjetij (kadrovniki, finančniki, direktorji, 
izvajalci čezmejnih storitev, MSP).

• Pošiljanje informacij podjetjem o zakonodaji, 
novostih, spletnih seminarjih in videokonfe-
rencah.

• Zbiranje predlogov iz gospodarstva za 
vsebino predlogov zakonov.

• NUSZ – pobuda občinam.
• Pobuda za zbiranje informacij o investicijah 

po občinah in podjetjih, ki so v veliki meri 
pripravljena, a jim manjka kakšna admini-
strativna formalnost.

• Zbirali smo ponudnike zaščitne opreme 
oz. pozvali podjetja k doniranju zaščitnih 
sredstev.

• Poziv podjetjem za donacije vsem zdra-
vstvenim ustanovam v podravski regiji 
(finančne, materialne). 

WEBINARJI ŠGZ Termin Število  
udeležencev

1 Izvajalec:  
Institut za 
produktivnost, 
d. o. o.

27. 3. 
2020

45

2 Izvajalec: 
Adecco H.R.,  
d. o. o.

9. 4. 
2020

50

3 Izvajalec: ZRSZ 
– generalni 
direktor Mitja 
Bobnar

22. 4. 
2020

90

4 Izvajalec: FURS 
Maribor

24. 4. 
2020

90

5 Izvajalec: SID 
banka, SPS, 
Nova KBM

13. 5. 
2020

32

Skupaj 307

VIDEOKONFERENCE ŠGZ Udeležba na 
posamezni 
konferenci

Udeležba 
skupaj

1 VIDEOKONFERENCE RS človeški viri, 
2 x tedensko

43 774

2 VIDEKONFERENCA MSP, 1 x tedensko 13 117

3 VIDEOKONFERENCE RS izvajalcev 
čezmejnih storitev, 2 x tedensko

16 288

4 VIDEOKONFERENCA RS DF,  
1 x tedensko

12 108

5 VIDEOKONFERENCA UO in VELIKA 
PODJETJA, 2 x tedensko

31 558

Skupaj 115 1845
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Za nami so meseci, ki so podjetjem zelo spremenili pogoje dela in poslovanja. Sprejetih je bilo 
kar nekaj ukrepov za blaženje posledic omejitvenih ukrepov, ki so bili uvedeni z namenom ome-
jitve širitve koronavirusne bolezni. Ali so bili sprejeti ukrepi za gospodarstvo, predvsem pa za 
vaše podjetje pravi? Ali ste jih koristili? Katere in koliko? O tem smo pripravili anketo, ki ste jo v 
preteklih dneh že dobili na mail, skupaj s prošnjo za izpolnitev. Zelo bomo tudi veseli vaših pre-
dlogov oz. razmišljanj, katere ukrepe naj vlada še sprejme in s tem omogoči zagon in delovanje 
gospodarstva.

Prosimo vas, da izpolnite anketo, za izpolnjevanje boste potrebovali malo časa, omogočili pa 
boste, da se bo glas članstva zbornice slišal in bomo lahko skupaj oblikovali predloge nadaljnjih 
ukrepov za zagon gospodarstva!

Anketa je objavljena tudi na spletni strani:  
https://www.stajerskagz.si/barometer-stajerske-gospodarske-zbornice-junij-2020/.

Hvala za vaše sodelovanje, vaš cenjene odgovore pričakujemo do do 15. julija 2020.

BAROMETER ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spremembe bodo, sprejmimo jih 
čimprej

Pričakovati moramo, da bo covid-19 
pomembno spremenil naša podjetja 
in družbo tudi v prihodnje. Najverje-
tneje bo spodbudil področja, kot so 
spletno nakupovanje, spletno izobra-
ževanje in naložbe v javno zdravstvo. 

Podjetja bodo preoblikovala svoje 
oskrbne verige, pri čemer se bo okre-
pil trend, da pri tem niso odvisna le 
od nekaj velikih tovarn. Pomembno je 
imeti različne industrije v državi, biti 
samooskrben, toda ne samo s hrano, 
tudi sicer si ne bomo mogli več privo-
ščiti, da bomo pri določenih produktih 
popolnoma odvisni od uvoza. 

Že sedaj morajo podjetja razmisliti, 
kaj je ta kriza spremenila pri njih in 
kaj so se iz nje naučili. Marsikaj je šlo 
narobe, marsikaj smo naredili prav. 
Za preživetje bo pomembno, da to 
spoznamo in uvedemo v strategije. 
Že sedaj se je treba pripraviti na 
prihodnje krize. 

 WEBINARJI SRIP 
– KROŽNO GOSPODARSTVO

Termin Število  
udeležencev

1 Deloitte, Lovro Verhovšek 
KRIZNO UPRAVLJANJE

8. 4. 
2020 

17

2 Fit Media, mag. Vanesa Čanj 
NEVROPLASTIČNOST: KAKO SE Z MOŽGAN-
SKIMI PROCESI SAMI GRADIMO ALI RUŠIMO  

15. 4. 
2020

10

3 SRIP – Krožno gospodarstvo, Nina Meglič
PREGLED AKTUALNIH SLOVENSKIH IN 
EVROPSKIH RAZPISOV

17. 4. 
2020

36

4 SRIP – Krožno gospodarstvo, dr. Dragica 
Marinič
AKCIJSKI NAČRT 3. FAZA SRIP – KROŽNO 
GOSPODARSTVO, POROČILO O DELU V LETU 
2019 IN NAČRT DELA ZA LETO 2020

22. 4. 
2020

28

5 3zen, g. Marko Krajnar
CRADLE TO CRADLE

24. 4. 
2020

10

6 Giacomelli Media z gosti
FINANCIRANJE KROŽNIH POSLOVNIH MODELOV 
V ČASU PANDEMIJE

6. 5. 
2020

25

7 dr. Amadea Dobovišek, Publi Una
KAKO Z URESNIČITVIJO NOVIH POSLOVNIH 
MODELOV PREMAGATI KRIZO?

8. 5. 
2020

10

8 dr. Bernard Gindroz, projekt N-able
SPLETNI SEMINAR Z ZUNANJIM SODELAVCEM 
EVROPSKE KOMISIJE NA TEMO “CIRCULAR 
ECONOMY, PILOT PROJECTS IN SLOVENIA”

13. 5. 
2020

36

9 Tehnološka mreža IKT in Liveo RECP
UČINKOVITA RABA VIROV IN DIGITALNA 
TRANSFORMACIJA ZA PREHOD V KROŽNO 
GOSPODARSTVO

15. 5. 
2020

10
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Čestitke ob 30-letnici. 

12 Jasna Baloh Dominko, 
direktorica DOBE



Čestitke ob 30-letnici. 

Čestitke za 30 let. Kako je minilo teh 30 let?
Zelo hitro. Ves čas je bilo polno sprememb, ves čas smo bili razvojno naravnani. Vsako 
leto smo dodajali nove programe in nove projekte. Zaposlovali smo in se širili. Minilo je, 
kot bi trenil.  

Ste izobraževalna ustanova. Kateri so vaši programi?
Začeli smo z jezikovnimi programi in različnimi programi za brezposelne, motivacijskimi 
programi in programi osebnostne rasti, veliko smo jih razvili tudi sami. Sredi devetdese-
tih let smo ustanovili srednjo šolo za odrasle, konec devetdesetih višjo strokovno šolo 
– prvo zasebno višjo šolo in 2003 še fakulteto. Na fakulteti poleg dodiplomskih in magi-
strskih programov od lanskega leta izvajamo tudi doktorski program. Rasli smo korak za 
korakom, postopoma. Bili smo prva zasebna izobraževalna ustanova v Sloveniji, danes 
smo tudi največja. Imamo 36 redno zaposlenih in okoli 250 predavateljev in predavateljic. 
DOBA Fakulteta se je najbolj razvijala in ima preko 1000 vpisanih, veliko tudi iz tujine, iz 
Hrvaške, Srbije in drugih evropskih držav. Višja strokovna šola je druga po vrsti, potem 
sledijo ostala področja. Jezikovno izobraževanje še izvajamo, gre za stalnico našega 
delovanja, prav tako različne neformalne programe za odrasle. Predvsem pa smo se 
vedno trudili ponuditi kaj novega, tako vsebinsko kot po načinu izvedbe. Že pred leti 
smo uvedli študij na daljavo. 

Študij na daljavo pred 20 leti?
Tako je, bili smo prvi v Sloveniji in takrat nam ni nihče verjel, da nam bo uspelo. Da nam 
res uspeva, pa povedo številke: leta 1999 smo imeli 30 vpisanih, danes jih imamo 1500. 
Po poklicu sem pedagoginja in vedno so me zanimali novi sodobni pedagoški pristopi. 
Študij na daljavo ima v svetu bogato zgodovino, včasih je potekal s pismi, danes pa je 
informacijska podpora tista, ki ga omogoča. Informacijska podpora za nas ni bila izziv, 
zato smo jo vzeli v najem. Zanimali so nas, in nas še, sodobni pedagoški pristopi, kako 
izvesti pedagoški proces brez fizičnega kontakta med študentom in profesorjem. Kakšno 
podporo moramo nuditi študentu, kakšna morajo biti e-gradiva, kako komunicirati, kako 
usposobiti učitelje, to so bili izzivi.

Kaj je pri študiju na daljavo najbolj pomembno?
Pri študiju na daljavo so cilji predmetov popolnoma enaki kot pri klasični izvedbi. Zato je 
pomemben temeljit razmislek, kako komunicirati, kakšne naj bodo interakcija, aktivnost 
študentov, podpora študentom, da bodo cilji doseženi. Seveda je potrebna tehnologija, 
ampak to se da vzeti v najem. V Sloveniji je prišlo v teh zadnjih mesecih, ki jih zaznamuje 
koronavirus, do pomembnega premika v odnosu do učenja na daljavo. Ob tem je seveda 
nastopilo kup težav; tako učenci, dijaki, študenti kot učitelji niso imeli potrebnih znanj za 
tak način dela. Sedaj, ko so prvi koraki narejeni, je treba ta način analizirati, videti, kako se 
je delalo, kaj je bilo dobro in kaj slabo. Škoda bi bilo delati po starem naprej, vsaka 
izobraževalna ustanova pa se mora odločiti, kako naprej. 

Vaši študentje študirajo v glavnem ob delu?
Da, vseživljensko izobraževanje ni več samo parola. Naši študenti so praviloma že zapos-
leni. Imamo tudi nekaj mlajših, recimo na študiju marketinga, sicer je povprečna starost 
med 35 in 45 let. Odločajo se za nove kariere in možnosti vidijo v novih znanjih. Naša 
naloga je, da jim pomagamo, da v življenju napredujejo. Diplomante spremljamo šest 
mesecev po diplomi, 56 % jih v tem času napreduje. Tega smo zelo veseli. Naši študenti 
imajo jasna pričakovanja, so zahtevni in visoko motivirani. Preko 75 % vpisanih diplomira. 
To so izvrstni rezultati. Nudimo jim vso podporo, imamo mentorje, profesorje, akadem-
ske svetovalce, IT-podporo … Ob pričetku študija organiziramo uvodni teden, v katerem se 
seznanijo z našim orodjem in načinom dela. Tudi na spletnih straneh imamo preizkusni 
predmet, ki to omogoča, želimo, da kandidati spoznajo način študija, saj se potem lažje 
odločijo. Sicer smo popolnoma na trgu in nimamo nobene koncesije.

Kako pa pridobite za tak način usposobljene profesorje?
Imamo tri ključne kriterije. Prvi je ta, da mora biti profesor tudi praktik, praviloma torej pre-
davajo ljudje iz prakse. Poslanstvo naše fakultete in višje strokovne šole je, da študente 
naučimo reševati probleme. Pri nas ni faktografskega ponavljanja tistega, kar je napisano 
v knjigi. Seveda morajo študirati literaturo, ampak danes je pomembno znati uporabiti 
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Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu
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Po fakulteti  
sem se zaposlila 
kot psihologinja 
v Stavbarju, ki 
je bilo takrat 
vrhunsko  
podjetje, potem 
na Delavski  
univerzi v  
Mariboru in nato 
na SZDL. Ko 
sem ostala brez 
službe, sem  
ustanovila  
zasebno  
ustanovo.  
Začela sem in 
prvo leto smo 
poučevali tisoč 
otrok v vrtcih. 
Komaj smo  
»zvozili«.
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znanje, ki je sicer dosegljivo na vsakem koraku. 
Pri predmetih študenti delajo projekte in semi-
narske naloge iz svojega podjetja ter iščejo 
konkretne rešitve. To je največja prednost, ki jo 
najbolj cenijo tako študenti kot delodajalci. 

Drugi kriterij je ta, da so predavatelji razisko-
valci, ki svoja nova spoznanja vključujejo v 
pedagoški proces. Tretji pomemben kriterij pa 
je, da se morajo usposobiti za online izvedbo. 
To pa je naša naloga. Profesorji praviloma 
nimajo teh znanj, zato jim naši pedagogi nudijo 
pedagoško podporo. Vsak, ki pri nas poučuje, 
gre skozi sistem osnovnega in nadaljnjega 
usposabljanja, da spozna in osvoji značilnosti 
online študija. 

Z veliko podjetji imamo podpisane sporazume 
o sodelovanju, profesorji se z njimi dogovarjajo 
o konkretnih projektih, ki jih izvajajo študenti. 
Za sodelovanje s podjetji so zadolženi profe-
sorji, vsak pa vsako leto izvaja projekte vsaj s 
petimi podjetji. Pri vseh predmetih vključujemo 
tudi gostujoče predavatelje iz prakse, te pravi-
loma nagovorijo profesorji sami. To študenti 
zelo cenijo. 

Podjetja torej vedo, da njihovi sodelavci tu 
študirajo?
Naši študenti se praviloma odločajo sami, 
kaj in kje bodo študirali, podjetja pa nače-
loma vedo za njihov študij. Nekatera podjetja 
zaposlenim tudi plačujejo šolnino. Delodajalci 
cenijo, da njihovi sodelavci že v času študija   
rešujejo probleme iz svojega delovnega okolja. 

Vsako leto prosimo delodajalce, da ocenijo 
kompetence naših diplomantov: organiza-
cijske, IT-kompetence, strokovne ... Njihove 
ocene so visoke, najvišje pa ob strokovnem 
znanju ocenjujejo razvitost mehkih kompe-
tenc, empatijo, timsko delo, reševanje proble-
mov, lastno organiziranost, vodenje, čustveno 

inteligenco, kar je danes zelo pomembno. Pro-
grami so zelo usmerjeni v razvoj mehkih kom-
petenc, izvajamo predmete, kot so pozitivna 
psihologija, osebni menedžment, timsko delo, 
vodenje. Zavedamo se, da so te kompetence 
ob strokovnih znanjih najpomembnejše za 
razvoj. Učiti se za življenje ni le floskula, to je 
resnično pomembno. 

Pomembna pa je tudi formalna izobrazba?
Da, je pomembna. Vsak študent si želi prido-
biti diplomo, a pri mnogih, posebej na magi-
strskih programih, je na prvem mestu zna-
nje in ne diploma. Vpisujejo se kandidati, ki 
že imajo magisterij na področju tehnike in 
želijo svoja znanja razširiti s področij medna-
rodnega poslovanja, vodenja ali inovativnosti. 
Pri dodiplomskih programih je želja po diplomi 
na prvem mestu, saj je statistično potrjeno, da 
imajo ljudje z višjo izobrazbo višjo plačo, večjo 
možnost napredovanja ter menjave službe.

Rekli ste, da nimate koncesij. 
Tako je, po mnogih letih delovanja, odličnosti 
in edinstvenosti naših programih menimo, da 
bi bilo prav, da tudi na DOBI pridobimo kon-
cesijo. Na fakulteti nimamo nobene konce-
sije, nikoli je nismo imeli možnosti pridobiti. 
Podeljevanje koncesij je v preteklosti pote-
kalo bolj na osnovi strankarske pripadnosti 
kot strokovnih kriterijev. Nobena vlada žal 
ni želela urediti tega področja. Dejstvo je, da 
imajo javne visokošolske ustanove mono-
pol. Čeprav so javne ustanove zelo privatizi-
rale svoje delovanje, se država ob tem spre-
neveda. Imajo monopol, ki ga želijo na vsak 
način ohraniti, ne želijo konkurence. Nismo 
v enakopravnem položaju, tudi naši študenti 
ne, saj morajo za študij naših programov pla-
čevati, čeprav takšnih programov javne usta-
nove ne izvajajo. In še kot zaposleni pla-
čujejo prispevke. Torej plačujejo dvakrat. 
Ampak poglejte, znanje je javno dobro. 



V 90. letih je bila želja po novih znanjih bistveno večja, kot je danes, in tudi družbena 

naravnanost je bila naklonjena razvoju novih programov in načinov dela brez razlike 

med javnimi ali zasebnimi zavodi. Vsi smo imeli priložnost. Žalosti me, da politiki v 

Sloveniji v svojih predstavitvah, npr. ob volilnih programih, ne izpostavljajo  potrebe 

po novih znanjih, nenehnem učenju, izobrazbi, po najboljših šolah. Premalo se zavedamo 

pomena znanja za naš razvoj in kakovostnejše življenje.

V Evropi ni tako, podpira se konkurenčnost tudi 
v izobraževanju. Diplomanti z znanjem, pridob-
ljenim pri nas, doprinašajo k razvoju v podjetjih 
in ustanovah, zato bi bili vavčerji edina poštena 
rešitev. Torej, da si študent sam izbere fakul-
teto, na kateri bi študiral. Menim, da bi tako 
nekatere javne fakultete bolje poskrbele za 
študente in za novosti v programih. Vidimo, da 
je denarja  dovolj, saj se je npr. na mariborski 
univerzi v zadnjih desetih letih zmanjšalo šte-
vilo študentov skoraj za polovico, zaposlenih je 
pa enako ali celo nekaj več.

Študentov nimate samo iz domačega okolja?
Na fakulteti izvajamo samo online študij, na 
višji šoli imamo tudi klasično izvedbo s pod-
poro IT. Na fakulteti študira 12 % študentov 
iz Maribora, največ študentov imamo iz osre-
dnjeslovenske regije, na drugem mestu je Pri-
morska, potem Gorenjska. Zakaj je potreba po 
novih znanjih v Mariboru nižja kot v drugih oko-
ljih, to je vprašanje za sociologe in pedagoge v 
šolah. Gotovo je povezana z možnostmi zapo-
slitve, napredovanjem.  Ampak v našem mestu 
pri mladih pogrešam ambicioznost, željo po 
odličnosti in tudi delo pogosto ni vrednota. 

Na fakulteti študira več kot polovica študen-
tov iz drugih držav, od 1000 študentov jih je 
nekaj čez 400 iz Slovenije, 350 iz Hrvaške, 150 
iz Srbije in nekaj iz drugih držav. Naši študentje 
delajo in živijo v 46 državah sveta. 

Ali bo koronavirus vplival na izbiro kraja in 
načina šolanja?
Epidemija covida-19 je spremenila izvedbo 
tako v javnih kot zasebnih ustanovah. Študij 
na daljavo bo želena izbira. Tu vidimo prilož-
nost. To, kar drugi šele preizkušajo, mi izva-
jamo že 21 let z dvema mednarodnima akredi-
tacijama. Po epidemiji smo v našem oddelku 
marketinga in prodaje, v katerem dela sedem 
ljudi, precej spremenili strategijo ponudbe. 

Pravijo, da Slovenija izvaža dobro izobražene 
ljudi.
Imamo veliko študentov, ki živijo v tujini. Naše 
šolnine so za njih ugodne, saj so za polovico 
nižje  kot v tujini, Naše diplome so javnove-
ljavne in vsi programi so akreditirani, z nostri-

fikacijo v Evropi ni težav. Pri on line študiju je 
veliko timskega dela, tako v timu sodeluje štu-
dent iz Slovenije, drugi je v  Madridu in tretji v 
Belgiji. Skupaj iščejo rešitve z različnimi izku-
šnjami iz okolja v katerem živijo, prihaja do 
mreženja. Takšnih mednarodnih izkušenj ne 
morejo pridobiti na nobeni drugi fakulteti v Slo-
veniji. Vzpostavijo se stiki, tudi poslovni, veliko 
je mreženja, čeprav se fizično nikoli ne srečajo. 
Običajno je prvo fizično srečanje na podelitvi 
diplom, takrat je veliko veselja in objemov. 
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Na DOBA Fakulteti izvajajo:

• dodiplomske visokošolske strokovne pro-
grame: Menedžment v sodobnem poslova-
nju; Marketing, družbeni mediji in odnosi z jav-
nostmi; Poslovanje in upravljanje v turizmu in 
Menedžment v sociali in izobraževanju  (3.994 
diplomantov);

• podiplomske magistrske programe: Med-
narodno poslovanje; Marketing in prodaja; 
Menedžment pametnih mest in Inovativni 
menedžment v sociali in izobraževanju 
(524 diplomantov);

• podiplomski doktorski program: Inovacije in 
trajnostno poslovanje v digitalni družbi.

Na Višji strokovni šoli nudijo naslednje 
višješolske programe: Ekonomist, Velnes, 
Kozmetika, Poslovni sekretar, Komerciala, 
Organizator socialne mreže, Varstvo okolja 
in komunala, Informatika (4.143 diplomantov).

Jezikovni center ponuja tečaje naslednjih 
jezikov: angleščina, nemščina, italijanščina, 
francoščina, ruščina, španščina, slovenščina 
za tujce (14.128 udeležencev – otrok, mladostnikov 
in odraslih).

Središče za samostojno učenje in borza znanja 
nudi različne neformalne programe za odrasle, 
letno ga obišče preko 300 udeležencev.

www.doba.si
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Tiko Pro:   
s projekti do odličnosti  

10 let uspešnega delovanja Tiko Pro

V tem sorazmerno kratkem času je mariborsko 
podjetje, ki ga vodita direktorici Martina Ander-
lič in Kristina Kočet Hudrap, ustanoviteljica 
podjetja, zraslo v ekipo 15 strokovnjakinj in 
strokovnjakov. Podjetjem uspešno pomagajo 
ne le v Sloveniji, pač pa tudi na Hrvaškem ter na 
območju Evropske unije, še posebej v Avstriji. 
V desetih letih je za njimi več kot 900 odobre-
nih projektov, več kot 140 milijonov evrov počr-
panega denarja in več kot 700 strank doma in 
v tujini.

Nadpovprečno uspešni s prijavami

Njihovo strokovnost in hkrati tudi smelost ter 
ambicioznost potrjuje podatek, da so na raz-
pisih s prijavami, oddanimi na Hrvaškem in v 
Sloveniji, uspešni kar 94-odstotno. Da ekipa 
pomeni pomembno oporo podjetjem, ki se v 
podporo svojim razvojnim načrtom odločijo 
za črpanje evropskega denarja, pa potrjuje še 
podatek, da je njihova uspešnost pri prijavi EU 
projektov kar 8-krat višja od povprečja! 

Podjetje Tiko Pro dobesedno diha z razvojno 
usmerjenimi in inovativnimi podjetji, še pose-
bej s tistimi, ki jih ni strah sodelovanja na med-
narodni ravni tudi kot članov konzorcija. Tako

Podjetje Tiko Pro je specialist za pridobivanje povratnih in nepovratnih 
sredstev iz Evropske unije in na nacionalnih razpisih. V desetih letih je za 
njimi več kot 900 odobrenih projektov, več kot 140 milijonov evrov počrpanega 
denarja in več kot 700 strank doma in v tujini. 

Kristina Kočet Hudrap
direktorica Tiko Pro

info@stajerskagz.si
www.tiko-pro.si

Čestitke ob 10-letnici. PREDSTAVLJAMO  
ČLANE
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sodelovanje ima veliko prednosti, saj med drugim 
podjetje postane mednarodno prepoznano, kar 
je izjemnega pomena za nadaljnjo rast podjetja 
na vseh ravneh poslovanja. Podjetjem, ki 
želijo doseči nove trge, povečati ekipo in 
imeti vzdržen razvoj, pomagajo s prijavami na  
nepovratna sredstva in pri pridobivanju  
ugodnih kreditov. 

Poslušamo podjetje in poiščemo ustrezen razpis

»Glede na potrebe podjetja poiščemo ustrezen 
razpis, preverimo vstopne pogoje in možnosti 
za odobritev nepovratnih sredstev oziroma kre-
ditov ter podjetju pomagamo pri ustvarjanju 
projektne dokumentacije za oddajo na razpis. 
V zadnjem času se preizkušamo tudi na podro-
čju podpore farmacevtskim podjetjem, sicer pa 
so naša področja delovanja raziskave, razvoj 
in inovacije, energetika, investicije, turizem ter 
internacionalizacija in digitalizacija podjetij. 
Slednja je tudi zaradi koronavirusa, ki je spod-
budila digitalizacijo, zelo aktualna,« poudarja 
Martina Anderlič.

Zaupanje, poštenost in spoštovanje 

Delovanje podjetja, ki ga sestavljajo prete-
žno ženske, zaradi česar še posebej skrbijo, 
da so družini prijazno podjetje, temelji na zau-
panju, poštenosti in spoštovanju. »To so naši 
ključni vrednostni stebri. Zakaj? Vsak poslovni 
ali medsebojni odnos temelji na zaupanju. Če 
zaupanja ni, potem tak odnos ne more imeti 
dolgoročne vizije. Spoštovanje je pomembna 
vrednota vsakega podjetnika in vodje v pod-
jetju, pri čemer je poštenje bistveno tako pri 
poslovnih partnerjih kot pri sodelavcih,« razmi-
šlja Kristina Kočet Hudrap, ki je kot ustanovite-
ljica podjetja na samostojno podjetniško pot 
skočila kmalu po končani fakulteti. 

»Dobro nam je šlo. Imeli smo izjemno ekipo, 
delali smo trdo, z veliko vneme. Imeli pa smo 
tudi nekaj začetniške sreče. Poleg izjemnih 
sodelavcev so za naš uspeh zaslužne tudi prve 
stranke, ki so nas podprle. Tako smo tudi prvo 
razvojno prelomnico leta 2012, ko sem postala 
mama in sem se operativno umaknila iz pod-

jetja, dobro prestali. Pospešeno smo razvijali 
organizacijo in procese poslovanja ter postavili 
odlične temelje nadaljnjega razvoja,« opisuje 
Kristina Kočet Hudrap. Podjetje je že leta 2014 
odprlo hčerinsko podjetje na Hrvaškem in se 
začelo neposredno prijavljati na razpise v 
Bruselj (Obzorje 2020). 

Vse bolj uveljavljeni v Evropi

Lani je podjetje doživelo še lastniško in 
vodstveno preobrazbo – podjetje vodita dve 
direktorici – ter postalo zmagovalec v katego-
riji poslovnih storitev na mednarodnem tek-
movanju European Business Awards. Ob tem 
so se še bolj intenzivno uveljavljali s svetoval-
nimi storitvami pri razpisih programa Obzorje 
2020 tudi na mednarodnem parketu. »Svoj 
posel razumemo kot paradigmo, 'ustvarjeno 
s kupcem'. Ves čas razvijamo nove storitve, 
ki izhajajo iz trga in trenutnih potreb strank,« 
izpostavlja direktorica Kočet Hudrap.  

Prihodnost?

»Svojo odličnost na področju pridobivanja 
povratnih in nepovratnih sredstev, projektnega 
menedžmenta in izobraževanja bomo gradili še 
naprej, saj verjamemo v svoj slogan in vizijo 'S 
projekti do odličnosti'. Predvsem želimo pos-
tati evropska blagovna znamka in sinonim za 
uspešno pridobivanje sredstev,« poudarja 
Kristina Kočet Hudrap. 

www.tikopro.si

vseh prijav podjetij pripeljejo 
do potrebnega denarja

Kar 94 % 

Ves čas razvijamo nove 
storitve, ki izhajajo iz trga in 
trenutnih potreb strank.



Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu

Nov papirni stroj 
že v Palomi 

Večina dobaviteljev je dostavila material v podje-
tje že pred razglasitvijo pandemije in ukrepov za 
preprečitev širjenja virusa. Kot najbolj odmevna 
dostava materiala v medijih je bila dostava najve-
čjega dela novega papirnega stoja, tako imenova-
nega »Yankee cylinder«, ki predstavlja srce papir-
nega stoja. Izjemno zahteven transport tovora 
je predstavljal velik logističen zalogaj, saj je del 
stroja dolg 8,75 metra, širok 4,94 metra, visok 5,10 
metra in težak 115 ton. Skupaj z vlačilcem in pod-
vozjem je bil celoten transport dolg 36,12 metra, 
visok 5,3 metra, širok 4,94 metra in težak kar 191 
ton. Zaradi izjemnih dimenzij tovora je bil njegov 
transport zelo zahteven. Potrebno je bilo izbrati 
posebno pot, po tej pa začasno premeščati in dvi-
gati telekomunikacijske, elektro in druge nape-
ljave. Poleg tega je na nekaterih odsekih bilo pot-
rebno izvesti tudi manjše gradbene posege in 
zapore prometa.

Gradbena dela skladišča matičnih zvitkov so 
že v zaključni fazi. Prav tako so izvedbena dela 
vse do razglasitve pandemije covid-19 marca 
2020 potekala v skladu s časovnico. V aprilu se 
je vodstvo uprave zaradi zaščite varnosti zapo-
slenih v Palomi odločilo začasno ustaviti dela na 
projektu. Vseeno upamo, da bomo koronakrizo 
čim prej premagali in nadaljevali s projektom, 
saj načrtujemo zagon novega papirnega stroja 
še v letu 2020. 

Paloma bo s to investicijo postala kompetenčni 
center Skupine SHP za visokokakovostne izdelke 
higienskega papirja in njihov vodilni proizvaja-
lec v regiji Jugovzhodne Evrope in širše. Poleg 
tega z novim strojem moderniziramo tovarno,  
ki bo odslej energetsko učinkovitejša, okolju  
prijaznejša in ne nazadnje prijaznejša tudi do 
zaposlenih, saj se močno izboljšuje varnost pri 
delu.

Izjemne dimenzije tovora so logističen izziv

Podjetje Paloma je v zadnjih dveh letih skrbno načrtovalo največjo inves-
ticijo v papirni industriji v Sloveniji v zadnjih 40 letih, imenovano projekt 
Impulz. Načrtovani so nov papirni stroj s širino 5,5 m, sodobni previjalec 
in novo avtomatično skladišče za matične zvitke. Papirni stroj bo izdelal 
priznan evropski dobavitelj Toscotec ter s tem nadomestil staro tehnologi-
jo v skladu z načrtovanim projektom Impulz. Strateška investicija je bila 
pripravljena v družbi Eco Investment, katere lastnik je Milan Fiľo.

Projekt 
Impulz je 
nujen 
korak za 
zagotovitev 
stabilne 
prihodnosti 
poslovanja 
Palome, ki 
zaposluje 
okrog 500 
ljudi in 
ima skoraj 
150-letno 
tradicijo.  
V kolikor se 
ta projekt 
ne bi izvedel, 
bi bila 
ogrožena 
delovna 
mesta v 
Palomi, 
saj so  
obstoječi 
papirni 
stroji stari 
in pogosto  
v okvari.
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Po zdravstveni krizi soočenje  
z novimi poslovnimi 
odločitvami
Več mesecev okoliščin, ki sedaj že korenito zaznamujejo naš vsakdan, 
so novo dejstvo. Starih več ni in jih ne bo. Prej, ko bo vsak izmed nas to 
ponotranjil, lažje mu bo. V Talumu se že prilagajamo tem novim okoliš-
činam, prehajamo na nov model delovanja, sprejemamo vrsto ukrepov, 
ki nam dajejo možnost za našo razvojno pot naprej. Glede na spremi-
njajoče se okoliščine in nepredvidljive vplivne dejavnike v naši panogi 
seveda nimamo vseh odgovorov, poznamo pa smer in pot, po kateri 
bomo šli.

Kako moramo v nepredvidljivih okoliščinah nastopiti, smo že dokazali. 
Zelo uspešno smo odreagirali na vseh nivojih in hitro sprejeli vse 
potrebne ukrepe za zaščito svojega zdravja. Zdravi smo in naj tako tudi 
ostane, saj to potrebujemo za obdobje novih izzivov, pred katerimi smo.

V zadnjih dveh mesecih sem večkrat povedal in zapisal, da nas  
največji izzivi čakajo poleti in jeseni. Še vedno menim enako, pravzaprav 
me zadnja dogajanja na trgih še bolj utrjujejo v tem razmišljanju. Pred  
oktobrom ne pričakujem bistvenih sprememb pri obsegu povpraševanja, 
koronakriza nas bo izrazito spremljala vsaj leto, posledice pa bomo 
merili v letih. Zato se je potrebno v podjetju tako hitro, kot nas je korona 
prizadela, tudi odzvati. Enota sprememb postaja z ekstremno nepredvi-
dljivostjo, ki je celo prevladala nad visoko dinamiko v zadnjem obdobju, 
popolnoma drugačna. Prej, ko se bomo tako na podjetniški, družbeni kot 
osebni ravni »nastavili« na nove okoliščine in prešli fazo zanikanja nove 
realnosti in frustracij, ki so povezane z razmišljanjem »kako je bilo prej 
fajn«, hitreje bomo prešli v novo fazo razvoja in njeno implementacijo.

V letošnjem letu je in bo veliko povezano s prilagajanjem obsega pro-
izvodnje znižanim potrebam naših kupcev ter posledično notranji opti-
mizaciji procesov, ki je zelo pomembna. A to nikakor ne sme (p)ostati 
prva prioriteta. Načrtov za strateška razvojna prestrukturiranja, na poti 
katerih smo, ne opuščamo. Priložnosti, ki se pojavljajo, ne bomo spregle-
dali. Korona je namreč ustvarila tudi slednje, prinesla pa je tudi še nekaj 
pozitivnega. Delo spet postaja vrednota. Zato je ta trenutek priložnost, 
da strukturno in finančno diferenciramo delo od nedela. Nedelo lahko z 
ukrepi čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa hitro poleni člo-
veka. Poleg sistemskih sprememb za stimuliranje dela, ki jih lahko imple-
mentiramo na državnem nivoju, pa je največ na nas samih – bodimo 
aktivni in iščimo priložnosti, še posebej tisti, ki smo bili zaradi udarcev v 
gospodarstvu primorani ostati doma, in tako, kot da se morda ne bomo 
vračali k istemu delodajalcu. Takšen način razmišljanja in delovanja nas 
lahko kot družbo požene naprej.

V razmerah pandemije je bila prva bitka z zdravjem relativno enostavno 
dobljena bitka. Obvladali smo jo odlično, sedaj moramo še naslednje! 
Pomembno je, da ponovno spodbudimo generiranje povpraševanja na 
industrijskem nivoju in s tem posledično z delovnimi mesti in plačami 
za opravljeno delo tudi povpraševanje na ravni gospodinjstev. Ostanite 
zdravi in pogumno naprej!

Marko Drobnič, univ. dipl. kem.
Predsednik uprave Talum, d. d.

Zelo uspešno smo 
odreagirali na vseh 
nivojih in hitro sprejeli 
vse potrebne ukrepe za 
zaščito svojega zdravja.
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Dobnik Trade, d. o. o. 

American & Efird (A&E Europe), 
sukanci, d. o. o. 

Mark Metal d. o. o.

Podjetje Dobnik Trade nudi osebno varovalno 
opremo za splošno rabo posameznikov in za pro-
fesionalno rabo v najzahtevnejših poklicih. Ponu-
jamo izjemno široko paleto izdelkov z visoko raz-
položljivostjo zalog, s stabilno ekipo usposobljenih 
delavcev in mrežo distribucije. Zatopamo blagovne 
znamke: ČERVA – osebna varovalna oprema, 
LEON – ortopedski natikači, TIGAR – gumijasti 
škornji, SALAMON – športna obutev, CLEAN DOT – 
razkuževalnik rok. Zavedamo se pomena varnosti 
in udobja pri delu in oboje omogočamo s komplet-
nim asortimanom izdelkov delovne zaščite. Vse na 
enem mestu, po konkurenčnih cenah in z ustrezno 
kvaliteto. Vzemite si čas in preglejte ponudbo na 
www.cervaslovenija.si.ni: www.cervaslovenija.si.

Začetki podjetja American & Efird (A&E Europe), sukanci segajo 
v leto 1926, ko je bila v Mariboru ustanovljena tekstilna tovarna 
v lasti Josipa Hutterja. Danes smo del skupine Elevate Texti-
les s sedežem v ZDA in blagovnimi znamkami A&E, Burlington, 
Cone Denim, Gütermann in Safety Components. V Mariboru s 150 
zaposlenimi  proizvajamo industrijske sukance ter elastike in tra-
kove za različne segmente (avtomobilizem, higiena, zaščitna 
sredstva, tekstil, obutev, pohištvo, navtika itd.). Najdete nas na 
spletnih straneh www.elevatetextiles.com. 

Pred skoraj 100 leti smo začeli kot proizvajalec kovinskih izdel-
kov za čevljarsko industrijo. Danes sodelujemo z avtomobilsko, 
zdravstveno, elektrotehnično, gradbeno industrijo ter številnimi 
drugimi. Kot inovativno družinsko podjetje želimo misliti širše in 
se sprašujemo, kako bo izgledal jutrišnji svet. Bodisi v prvem lete-
čem avtomobilu ali pa v najvišjem stolpu sveta v Združenih arab-
skih emiratih. Kjer nastaja nekaj velikega, tam smo tudi mi.

Anita Dobnik, direktorica, in Aleksandra 
Tramšek, vodja prodaje
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Donacija Rdečemu križu Slovenije

»Henkel je družinsko podjetje, ki tudi v teh 
težkih časih skrbi za družbo. Skladno s 
svojimi vrednotami in v sklopu solidarno-
stnega programa Henkel, ki se že izvaja, 
želimo družbi pomagati. Kot podjetje smo 
skupaj združeni v boju proti pandemiji,« je 
ob predaji donacije dejal Christof Vollstedt, 
direktor družbe Henkel Maribor, d. o. o., in 
vodja proizvodno-oskrbovalne verige. In 
nadaljeval: »Rdeči križ Slovenije je organi-
zacija, ki s svojim izjemnim delom pomaga 
ljudem v stiski. S to donacijo želimo izraziti 
globoko spoštovanje njihovemu delu in se 
jim najlepše zahvaliti.«   

Donacija Zvezi prijateljev mladine

Henkel v sodelovanju z Zvezo prijateljev mla-
dine že več let organizira tradicionalno aktiv-
nost Snežne kepe sreče in tako razveseljuje 
otroke iz socialno ogroženih družin, katerim 
skupaj omogočamo doživetje zimskih počitnic. 
V teh letih smo dobili tudi vpogled, kako širok 
spekter delovanja in humanitarnih aktivnosti 
izvaja Zveza prijateljev mladine. »Ena ključnih 
dejavnosti je pomoč socialno ogroženim druži-
nam, ki v tem času potrebujejo še več pomoči. 
Zato smo se odločili, da jim pomagamo s to 
donacijo,« je od predaji donacije predsednici 
Zveze prijateljev mladine Slovenije dejal Uroš 
Vodopivec, vodja prodaje poslovnega področja 
Pralna in čistilna sredstva za Slovenijo.

DONACIJA 200.000 EVROV LOKALNI SKUPNOSTI 

DOGAJANJE

Henkel predal več kot 
200.000 evrov vredno 
donacijo 

info@stajerskagz.si
www.henkel.si
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Izvajalci čezmejnih storitev  
izmenjujejo informacije 
in dobre prakse

Na pobudo Štajerske gospodarske zbornice 
se je Regijski svet izvajalcev čezmejnih stori-
tev sestajal preko videokonferenc vsak teden 
od 31. marca naprej.

Obravnavali smo aktualno tematiko posledic 
covida-19 na poslovanje izvajalcev čezmej-
nih storitev, posamezne prehode mej med 
državami, potrebno dokumentacijo za pre-
hod in poslovanje v različnih državah, izme-
njali smo izkušnje s področja prilagoditve 
proizvodnih procesov, obravnavali tudi raz-
lične kadrovsko-finančne zadeve ter aktualno 
zakonodajo.

Vzpostavili smo kanal komuniciranja Tele-
gram, kjer si člani med seboj dnevno ažurno 
izmenjujejo najrazličnejše informacije (aktu-
alno stanje prehoda mej, potrebna dokumen-
tacija ipd.). Na videokonferenci je tedensko v 
poprečju sodelovalo 16 direktorjev in direktoric 
podjetij, ki izvajajo čezmejne storitve.

Tudi v prihodnje bo Regijski svet izvajalcev 
čezmejnih storitev skrbel za medsebojno 
povezovanje in izmenjavo informacij ter dob-
rih praks med člani. Pokazalo se je, da tovr-
stno medsebojno sodelovanje pozitivno 
vpliva na poslovanje posameznih članov in 
jim viša konkurenčno prednost na vedno bolj 
zahtevnih mednarodnih trgih.

Albert Kekec
Predsednik Regijskega sveta izvajalcev čezmejnih storitev
Dorssen HRM, d. o. o. 
albert.kekec@dorssen.com



Operacijo Kompetenčni centri za razvoj kadrov
2019-2020 sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada
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Kadri za zeleno 
okrevanje gospodarstva

Birokratski ustroj Evropske unije kot tudi naši nacionalni predstavniki po-
zivajo k zelenemu in digitalnemu okrevanju. V središču okrevanja EU bo 
Evropski zeleni dogovor. Slovenski okoljski minister se je pridružil pobudi 16 
držav EU za ozelenitev gospodarstva po pandemiji koronavirusa. Podnebno 
in koronakrizo bosta torej v prihodnje delala z »roko v roki«, pri čemer ne 
smemo pozabiti na vlaganja v kompetence in vseživljenjsko učenje. Stroj je 
lahko še tako zelen, a če v ozadju ni človeka, ki bi znal z njim upravljati, bo 
učinek slab, ničen ali celo negativen.

Nina Meglič
Projektna koordinatorka
nina.meglic@stajerskagz.si

Pandemija covida-19 ima izjemno negativne posledice. Sloveniji napovedi kažejo med 8 
in 15 % zmanjšanja BDP. Gospodarstvo se sooča z likvidnostnimi težavami, prekinjene so 
dobavne verige, naročila se zmanjšujejo, povečuje se brezposelnost. 

Za izboljšan nastop podjetij na trgu …

Projekt Kompetenčni center mreže za pre-
hod v krožno gospodarstvo (KOC – Krožno 
gospodarstvo), pri katerem ŠGZ sodeluje 
kot strokovni partner v projektni pisarni, 
se osredotoča na izboljšanje ključnih kom-
petenc zaposlenih v podjetjih partnerstva, 
pri čemer želi doprinesti k njihovi produk-
tivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti. 
Preko neformalnih oblik usposabljanj kre-
pimo notranjo strukturo podjetji, s tem pa 
tudi izboljšujemo njihov nastop na trgu 
na področju Slovenske strategije pametne 
specializacije, Mreže za prehod v krožno 
gospodarstvo. V partnerstvu sodeluje 25 
podjetji iz različnih dejavnosti (komunala, 
lesna dejavnost, tekstil in tekstilni izdelki, 
proizvodnja izdelkov iz papirja …), vsem pa 
je enotna želja, da v svojem podjetju uve-
dejo krožne poslovne modele ob sočas-
nem izobraževanju kadra, ki bo poganjal 
raziskave in razvoj na tem področju tudi po 
zaključku projekta.

… potrebujemo kompetence različnih področij 

Podjetja v partnerstvu svoje kadre izobra-
žujejo na strokovnih področjih, ki se nana-
šajo neposredno na fokusna področja strate-
škega razvojno-inovacijskega partnerstva – 
Mreže za prehod v krožno gospodarstvo. Gre 
za kompetence s področja snovne in energet-
ske učinkovitosti, biotehnološka znanja, stro-
kovnost s področja odpadkov, gospodarjenja 
s pitno vodo, znanja za mobilizacijo biomase, 
delo z biomateriali in funkcionalnimi materi-
ali ter krožno poslovno pismenost. Prav tako 
so kot ključne kompetence prihodnosti par-
tnerji prepoznali mehke in digitalne veščine. 
S projekti, kot je KOC – Krožno gospodar-
stvo, se v realnem sektorju oblikuje zaveda-
nje o pomembnosti motiviranega, strokovno 
podkovanega kolektiva na novih razvojnih 
področjih. Krožno oziroma zeleno gospo-
darstvo nedvomno je eno takih področij, ki 
bo vsaj v Evropi narekovalo trende razvoja v 
naslednjem desetletju.
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Kako pa kaj 
medgeneracijska 
komunikacija?

Štiri generacije zaposlenih v enem podjetju?

V podjetjih bodo prvič v sodobni zgodo-
vini med zaposlenimi štiri generacije, kar 
za vodje pomeni velik izziv pri spodbujanju 
k dobremu sodelovanju med njimi. Vsaka 
generacija ima različne prioritete, stališča, 
komunikacijske sloge in načine za sode-
lovanje s sodelavci. Drugače si oblikujejo 
delo, kar vpliva na uspešnost in kulturo 
organizacije. Komunikacija je torej ključna 
»mehka veščina«, ki se pričakuje od vsakega 
zaposlenega, še posebej vodje.

To ugotavljajo tudi podjetja, vključena v I. 
sklop implementacije modela aktivnega in 
zdravega staranja v projektu Polet. Vsako 
v projekt vključeno podjetje si je izbralo 
tudi ukrep po lastni izbiri, ki ga bo v času 
20-mesečne implementacije modela uva-
jalo v podjetje. V skoraj 60 % izmed več 
kot 60 vključenih podjetij so podjetja ukrep 
izbrala s področja psihosocialnih vidi-
kov zdravja in dela. Največ ukrepov je bilo 
vezanih na področje komunikacije, izbolj-
ševanja klime v podjetju, vzpodbujanja 
neformalnih druženj vseh zaposlenih in 
podobno. Izboljšanje komunikacije med 
različnimi oddelki in ne nazadnje različ-
nimi generacijami se je torej izkazalo kot 
osnovna potreba mnogih sodelujočih 
podjetjih. 

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.

Se želite pridružiti projektu POLET ter 

v podjetje vpeljati učinkovite ukrepe 

aktivnega in zdravega staranja?  

 
Trenutno poteka nov izbor podjetij iz Kohe-
zijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS), ki 
bodo do leta 2022 vključena v II. sklop pro-
jekta, zato svoj interes za sodelovanje pošljite 
na naslov: lidija.majcen@stajerskagz.si.
V sklopu projekta bo v 120 vključenih pod-
jetjih implementiran celovit poslovni model 
za delodajalce za aktivno in zdravo staranje 
zaposlenih, ki bo delodajalcem pomagal pri 
načrtovanju, izvajanju in evalvaciji ukrepov 
za ravnanje s starejšimi zaposlenimi ter za 
zmanjševanje odsotnosti z dela. 
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Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Medosebni odnosi so sestavni del delovnega okolja in so običajno prijetni in ustvarjalni, lahko pa 
predstavljajo tudi vir napetosti in frustracij. Delovne organizacije se dandanes prilagajajo novi 
realnosti treh oz. že štirih generacij, ki delajo skupaj. Ko se na delovnem mestu srečujemo s tako 
širokim naborom generacij zaposlenih, se kaj hitro ujamemo v neusklajeno komunikacijo, ki lahko 
vodi tudi do konfliktov. 

Nekako to tudi ne preseneča, saj 
se prvič v zgodovini nahajamo pred 
dejstvom, da imajo mlajši ob koncu 
šolanja veliko več nujno potreb-
nega znanja za delo kakor starejši 
zaposleni, medtem ko je desetletja 
poprej veljal le princip prenosa zna-
nja in delovnih izkušenj s starejših 
na mlade. Seveda ostaja dejstvo, da 
imajo starejši več življenjskih izku-
šenj o tem, kako reševati različne 
življenjske in delovne situacije. Ven-
dar, ko komplementarno preple-
temo znanje mladih in izkušnje sta-
rejših, nastane sinergičen razvojni 
potencial, ki ga doslej še ni bilo. 

Ste uspeli ta potencial v podjetju že 
prepoznati in ga izkoristiti?

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, 
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

 

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

analizo stanja na 
področju aktivnega in  
zdravega staranja ter 

odsotnosti z dela

svetovanje in strokovno 
podporo pri načrtovanju, 
izvajanju in vrednotenju 

ukrepov 

strokovno-informativna  
gradiva in praktična 

podporna orodja 

individualiziran 
program in načrt 

priporočenih ukrepov

usposabljanje in  
izobraževanje 

KAJ BODO 
PRIDOBILA V PROJEKT 

VKLJUČENA PODJETJA?

PODJETJA IZ VZHODNOKOHEZIJSKE 
REGIJE VABIMO K SODELOVANJU

 
v projektu »Razvoj celovitega 
poslovnega modela za delodajalce 
za aktivno in zdravo staranje 
zaposlenih (POLET)«.

Opis projekta in več informacij o prijavi za 

sodelovanje v projektu najdete na spletni strani 

www.projekt-polet.si
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Načrt za bolj 
ambiciozno

Šest prednostnih nalog Evropske komisije

Evropska komisija je sprejela delovni program, kjer je v 
ospredju šest prednostnih nalog, in sicer: 

1. Evropski zeleni dogovor, ki med drugim vklju-
čuje predloge zakonodajnih pobud za dosega-
nje ogljične nevtralnosti do leta 2050, pri čemer bo 
Komisija v postopke vključila regije, lokalne skup-
nosti, civilno družbo, šole, industrijo in posameznike. 
 

2. Evropa, pripravljena na digitalno dobo, je naloga, v okviru 
katere bo Komisija predstavila evropsko podatkovno in 
industrijsko strategijo, da bi čim bolje izkoristila poten-
cial digitalnih podatkov, spodbudila razvoj in uvajanje 
umetne inteligence ter okrepila industrijske in inovacijske 
zmogljivosti EU.

3. Gospodarstvo za ljudi – oblikovali se bodo ukrepi za 
zagotovitev poštene minimalne plače za delavke in 
delavce v EU, evropski sistem pozavarovanja za primer 
brezposelnosti ter pobude za zagotavljanje učinkovite in 
pravične obdavčitve. Komisija bo tudi predlagala evrop-
sko jamstvo za otroke ter podprla izobraževanje mladih 
ter usposabljanje in njihove zaposlitvene možnosti.

Dr. Dragica Marinič 
Koordinatorica SRIP – Krožno gospodarstvo in vodja projektne pisarne ŠGZ
dragica.marinic@stajerskagz.si
www.srip-krozno-gospodarstvo.si
Vir: //ec.europa.eu

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

DELOVNI PROGRAM EVROPSKE KOMISIJE ZA LETO 2020 

Zeleni dogovor je nova strategija za rast, katere cilj je 
preobraziti EU v pravično in uspešno družbo s sodob-
nim, konkurenčnim in z viri gospodarnim gospo-
darstvom, ki v letu 2050 ne bo ustvarjalo nobenih 
neto emisij toplogrednih plinov in v katerem bo rast 
ločena od rabe virov. Cilj strategije je tudi zavaro-
vati, ohraniti in poživiti naravni kapital EU ter zašči-
titi zdravje in dobrobit državljanov in državljank pred 
nevarnostmi, ki izhajajo iz okolja, in njegovimi učinki. 
Hkrati mora biti ta prehod pravičen in vključujoč. 
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4. Močnejša Evropa v svetu ponazarja naloge Komisije 
s ciljem razviti nove strategije za sodelovanje s sosed-
skimi državami v Afriki in na zahodnem Balkanu ter pri-
zadevanjem za začetek pristopnih pogajanj s Severno 
Makedonijo in Albanijo.

5. Spodbujanje evropskega načina življenja predstavlja pre-
dloge ukrepov Komisije za reformo azilne politike, podpi-
rala bo varovanje zdravja Evropejcev in Evropejk ter imela 
vodilno vlogo v boju proti raku. Pobude bodo usmerjene 
tudi k povečanju naložb v znanja in spretnosti ljudi ter 
k premagovanju izzivov digitalnega in ekološkega pre-
hoda. Komisija bo predstavila tudi novo strategijo za 
varnostno politiko EU.

6. Nova spodbuda za evropsko demokracijo pomeni aktiv-
nosti Komisije, ki bo v okviru konference o prihodnosti 
Evrope državljane pritegnila k sooblikovanju ukrepov EU. 
Še naprej bo skrbela za močno kulturo pravne države v 
EU ter preučila, kako nove demografske razmere vplivajo 
na različna področja v EU, ter se odzivala s pobudami.

Ob tem velja poudariti, da je bil 12. marca 2020 
sprejet tudi Akcijski načrt za krožno gospo-
darstvo na ravni Evropske komisije, ki je hkrati 
eden ključnih gradnikov evropskega zelenega 
dogovora in nove industrijske strategije EU, kjer 
je poudarjeno sodelovanje z gospodarstvom 
in potrošniki. Načrt predstavlja ukrepe za traj-
nost izdelkov z vgradnjo v največji možni meri 
sekundarnih surovin namesto primarnih ter z 
možnostjo ponovne uporabe, popravila in 
recikliranja.
 
Prav ta izhodišča so upoštevana tudi v Akcij-
skem načrtu SRIP – Krožno gospodarstvo v 3. 
fazi delovanja, to je v obdobju od 2020 do 2022.  

V Akcijskem načrtu SRIP – Krožno gospodar-
stvo, ki je rezultat sodelovanja članov SRIP iz 
vrst inštitucij znanja, gospodarstva in nevla-
dnega sektorja, so pripravljeni številni inovativni 
projektni predlogi za čim hitrejši prehod v krožno 
gospodarstvo, kjer so vključene tudi vsebine, ki 
jih izpostavlja evropski akcijski načrt za krožno 
gospodarstvo, kot so pobude za izboljšanje zbi-
ranja in obdelave odpadkov elektronskih odpad-
kov, več možnosti za krožnost na področju bate-
rij in odpadkov, krožna embalaža, nove zahteve 
za reciklirano plastiko oz. biološko razgrad-
ljivo plastiko, ponovna uporaba tekstila, gradbe-
nih odpadkov ter predelava v visokokakovostne 
sekundarne surovine.

ENERGIJA: Dekarbonizacija energetskega 
sektorja

STANJE: Proizvodnja in uporaba energije
predstavljata več kot 75 % emisij toplogrednih 
plinov v EU

INDUSTRIJA: Podpora industriji z raziskavami 
in s spodbujanjem inovacij

CILJ EVROPSKE UNIJE: Pridobitev vodilnega 
položaja v svetu v zelenem, krožnem,  
trajnostnem gospodarstvu
Stanje: Evropska industrija uporablja samo 
12 % recikliranih materialov

Evropski zeleni dogovor



SRIP – Krožno gospodarstvo 
in covid-19

Upravljanje SRIP – Krožno gospodarstvo v času 
pandemije

Spremembe, ki jih je prinesla pandemija covida-19, 
je vplivala tudi na upravljanje SRIP – Krožno 
gospodarstvo in sodelovanje s člani SRIP. 

V času zdravstvene in gospodarske krize smo 
odprli posebno rubriko na spletni strani SRIP 
(www.srip-krožno-gospodarstvo.si).

Ob pogostem vprašanju v času pandemije korona-
virusa, kako lahko krožno gospodarstvo oblikuje 
bolj odporen, socialno pravičen in okolju varen 
svet, smo se odločili, da skupaj s člani posta-
nemo bolj digitalni, se medsebojno informiramo in 
iščemo skupne inovativne rešitve za izhod iz krize. 
V ta namen smo se povezali z različnimi strokov-
njaki in izvedli različne spletne seminarje. Po mne-
nju družbe Deloitte je zelo pomembno, da podjetja 
v okviru politik poslovanja upoštevajo tudi krizno 
upravljanje in nujnost strategij za čim lažji izhod 
iz krize. 

Hkrati je v času krize nujno, da podjetje razmi-
šlja o transformaciji poslovnega modela, kot je 
predstavilo podjetje Giacomelli media, član SRIP, 
ki vključuje med drugim digitalizacijo in strateški 
marketing.  

Leto 2020 bo za poslovanje podjetij posebno

Dr. Amadea Dobovšek, direktorica podjetja Publi 
Una, svetovalnega podjetja za strateški marketing 
in prodajo: »Očitno je, da bo poslovno leto 2020 
sestavljeno iz dveh polovic. V prvi se bodo podje-

tja ukvarjala z nepredvidenimi izdatki in poskusi 
ohranjanja poslovanja, v drugi pa si bodo priza-
devala za okrevanje. Pretekle izkušnje kažejo, da 
so podjetja, ki so znala v krizi poskrbeti za produk-
tivnost in zavzetost zaposlenih, zaščititi odnose s 
kupci in spodbuditi prodajne aktivnosti, uspešno 
poslovala tudi po njej. Vse sile je zato treba usme-
riti v razvoj in krepitev kadrov, tako da bodo pravi 
ljudje na pravih mestih z ustreznimi znanji in 
orodji. Pri tem velja ohraniti kompas in zaposle-
nim omogočiti pridobivanje tistih znanj, ki bodo 
zagotovila odboj in doseganje strateških ciljev v 
prihodnosti. Kar se da hitro je zato treba oprede-
liti nove poslovne modele, ki bodo bolj trajnostno 
naravnani in usmerjeni h kupcem. Zdaj je torej 
čas za uvedbo strateških izboljšav in agilnejšega 
učenja. Razmisliti je treba, kako bomo opredelili 
uspeh podjetij v bodoče in kako ga bomo merili. 
Morda bomo na dobiček končno začeli gledati 
kot na posledico vrednosti, ki jo moramo najprej 
ustvariti za kupce in za dobrobit širše skupnosti!« 

Pomen kadrov v podjetjih (in drugih organizaci-
jah), še posebno v času krize, nujnost pridobivanja 
novega znanja, razvoj novih veščin in kompetenc 
smo osvetlili tudi na spletnem seminarju v sodelo-
vanju SRIP – Krožno gospodarstvo in KOC krožno 
gospodarstvo, kjer smo spregovorili o pomenu 
krožnih kompetenc in spoznali prednosti vlaganj 
v kadre. V svojem predavanju “Kadri jutrišnjega 
dne” je mag. Ivan Papič, direktor sektorja Kadri 
in splošne zadeve v podjetju Steklarna Hrastnik 
in kadrovski manager leta 2020, izpostavil, da 
vodstvo in zaposleni ponazarjajo t. i. poslovno 
skupnost, kjer je zelo pomembna motivacija 
zaposlenih, saj lahko le z združenimi močmi in 
znanjem iščejo inovativne rešitve za uspešno 
poslovanje podjetja in tudi za izhod iz krize.  

Dr. Dragica Marinič 
Koordinatorica SRIP – Krožno gospodarstvo in vodja projektne pisarne ŠGZ
dragica.marinic@stajerskagz.si
www.srip-krozno-gospodarstvo.si
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Virtualna razstava  
Future Circles

Slovenija na poti v krožno gospodarstvo

Slovenija je pomembne korake v tej smeri nare-
dila na ravni politike, gospodarstva z vzposta-
vitvijo SRIP – Krožno gospodarstvo v okviru 
smernic Strategije pametne specializacije, kjer 
se združujejo pomembni člani iz vrst gospo-
darstva, inštitucij znanja, predstavniki gospo-
darskih zbornic in civilne družbe. Tako lahko s 
ponosom izpostavimo, da danes v SRIP – Kro-
žno gospodarstvo deluje 75 članov, od tega 52 
podjetij iz celotne Slovenije, kar dokazuje ino-
vativno usmerjenost podjetij, ki so že ali so na 
prehodu v krožne poslovne modele.  

Vstop v virtualni svet

Koronavirus je sicer nekoliko upočasnil delova-
nje SRIP – Krožno gospodarstvo, vendar smo s 
pomočjo digitalizacije prestopili meje realnega 
in pogumno vstopili v virtualni svet. V tem 
okolju je nastala tudi prva virtualna razstava 
Future Circles o krožnem gospodarstvu.

Virtualna razstava Future Circles predstavlja 
dosežke na področju krožnega gospodarstva 
dela članov SRIP – Krožno gospodarstvo iz 
vrst slovenske industrije in inštitucij znanja, 
ki so se glede na možnosti v času pandemije 
odzvali povabilu. Virtualna razstava je bila 
odprta 16. junija po okrogli mizi na temo Aktu-
alni izzivi krožnega gospodarstva po korona 
pandemiji, na kateri so sodelovali Jure Fišer, 
direktor  Surovine, d. o. o., Bart Stegeman, 
direktor Plastike Skaze, d. o. o., mag. Alenka 
Marolt, predstavnica MGRT, in dr. Dragica 
Marinič, koordinatorica SRIP – Krožno gospo-
darstvo. Vodil jo je dr. Aleš Ugovšek z GZS in 
potekala je v živo iz studia GZS.  Na razstavi 
tokrat sodelujejo: Surovina, Talum, Sloven-
ski državni gozdovi, Fakulteta za tehnologijo 
polimerov, Inštitut Jožef Štefan, Kmetijski 
inštitut skupaj z Bimas, Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta, Inštitut za celulozo in 
papir, ZRS Bistra Ptuj, Tecos in SRIP – Krožno 
gospodarstvo. 

Dr. Dragica Marinič 
Koordinatorica SRIP – Krožno gospodarstvo in vodja projektne pisarne ŠGZ
dragica.marinic@stajerskagz.si
www.srip-krozno-gospodarstvo.si
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Bart Stegeman, Jure Fišer, mag. Alenka Marolt, dr. Dragica Marinič, dr. Aleš Ugovšek
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Nenadne spremembe so vzrok duševnim stiskam 

Pandemija bolezni covid-19 je postala po celem 
svetu eden največjih izzivov sodobnega časa, 
s katerim se soočajo posamezniki, družba in 
delovne organizacije. Delovna okolja so v pre-
teklih mesecih zaznamovali pojavi, kot so ne-
nadna sprememba procesa dela, novo nastala 
tveganja na delovnem mestu, delovna negoto-
vost zaposlenih ter izzivi zagotavljanja varnosti 
in zdravja pri delu.  

Nenadne spremembe so povzročile povečanje 
nekaterih duševnih obremenitev, stresa,  
tesnobnosti ter drugih duševnih stisk zaposlenih, 
ki se lahko odražajo pri delu. Za obvladovanje 
teh imajo pomembno vlogo tudi delovne  
organizacije. 

S kakšnimi duševnimi obremenitvami so se soočali 
zaposleni v povezavi s covidom-19?
Številni so morali nenadoma ustvariti novo ruti-
no vsakdanjika ter se prilagoditi na nove oblike 
dela, kot sta delo od doma ter uporaba moderne 
tehnologije. Zaposlenim je lahko tak način dela 
nenavaden ter predstavlja vir stresnih situacij, 
predvsem zaradi težav v komunikaciji s sodelav-
ci in nadrejenimi. Nadalje so se zaposleni soo-
čali tudi z ohranjanjem motivacije in produktiv-
nosti. Nekateri pa tudi z delovno negotovostjo 
ter strahom pred prihodnostjo, saj so krizne raz-

Ines Kuhta
Strokovna sodelavka IRI Ljubljana
ines.kuhta@iri.si
www.naprej.eu

Svetovanja v okviru 
projekta Naprej so kot 
odgovor na krizne razmere 
v povezavi s covidom-19 sedaj 
na voljo vsem zaposlenim

Covid-19:  
spopadanje z duševnimi 
stiskami zaposlenih

telefonsko na 080 12 13 ali 
elektronsko na svetovanje@naprej.eu.
(Brezplačno, anonimno, 24 ur  
na dan, strokovno)

Več na: https://www.naprej.eu/svetovanje/

mere zamajale njihove temeljne eksistencialne 
stebre. Da bi se duševne obremenitve pri zapo-
slenih končale s postopnim rahljanjem ukrepov, 
ne gre pričakovati. Zaposleni lahko namreč tudi 
povratek na delovno mesto po daljši odsotnosti 
doživljajo stresno. 

Strokovna podpora zaposlenim v duševni stiski
Brezplačna strokovna podpora v duševni stiski 
je že od začetka leta 2018 v projektu »Celovi-
ta psihosocialna podpora podjetjem za aktiv-
no staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in 
aktivno v prihodnost!« na voljo več kot 11.000 
zaposlenim in njihovim ožjim družinskim čla-
nom iz sedmih sodelujočih podjetij. Nudenje 
psihološke podpore je potekalo tudi v kriznih 
časih covida-19 v obliki telefonskih in elektron-
skih svetovanj. Prav tako pa je svetovanje pre-
ko videoklicev nadomestilo osebna svetovanja. 
Tovrstna podpora zaposlenim se povezuje s 
številnimi pozitivnimi pojavi v delovnih organi-
zacijah, kot sta povečanje delovne zavzetosti in 
pripadnosti zaposlenih ter zmanjšanje stroškov 
absentizma, prezentizma in fluktuacije.
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MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, 
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

 

Projekt  NAPREJ  sof inancirata  Republ ika  Sloveni ja  in  Evropska uni ja  iz  Evropskega socia lnega sklada.https://portal.naprej.eu

KONTAKTIRAJTE NAS, ^E IMATE ...
BREZPLAČNA, 
ZAUPNA,
STROKOVNA
(SVETUJEJO P SIHOLOGI, P SIHOTERAPEVT I),

NAMENJENA VSEM 
ZAPOSLENIM.

SVE
TOV

AN
JA

 SO
:

SE SOO^ATE Z OB^UTKI NEGOTOVOSTI, 
NEMO^I ALI IZGUBE NADZORA?Š

Epidemija COVID-19 se nas je vseh tako ali drugače dotaknila. 
Če ste se znašli v stiski, smo tu, da vam prisluhnemo. 

TEŽAVE PRI DELU
Konflikti s sodelavci/nadrejenim, preobremenjenost, …

TEŽAVE V ZASEBNEM ŽIVLJENJU
Konflikti s partnerjem/otroki, težave z usklajevanjem  
dela in družine, huda bolezen/smrt bližnjega, ločitev, …

ČUSTVENE IN DUŠEVNE STISKE
Občutki nemoči, pretiran strah/žalost, …

Več na www.naprej.eu



PROJEKTI32
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Izzivi podjetnic v času 
epidemije koronavirusne 
bolezni

Nina Meglič
Projektna koordinatorka
Projekt: Pospeševanje ženskega podjetništva v Podonavju
nina.meglic@stajerskagz.si

Zelo negativen vpliv epidemije na ženske 

Po navedbah Mednarodne organizacije dela (In-
ternational Labour Organisation – ILO) je epi-
demija covida-19 precej bolj negativno vplivala 
na ženske kot na moške, vključujoč podjetnice. 
Poglejmo zakaj: 
• ženske dominirajo v storitvenem sektorju, kjer 

delo od doma pogosteje ni mogoče, oziroma 
v branžah, ki so koronakrizo najbolj občutile,

• ustanoviteljice podjetji, direktorice v večji 
meri kot moški delujejo v mikro in malih podjetjih, 
ki so velikokrat odvisna od velikih gospodarskih 
družb,

• karantena (zaprtje šol in vrtcev, skrb za 
gospodinjstvo) je povečala količino nepla-
čanega dela, ki ga še vedno v večji meri 
opravljajo ženske, kar je posledično pove-
čalo grožnjo za fizično in psihično zdravje 
žensk ter jim hkrati dodatno otežilo opra-
vljanje njihovega poklica.

Zgoraj omenjena dejstva so se potrdila tudi 
skozi rezultate vprašalnika, ki smo ga pripravili 
v okviru projektnega konzorcija Women in Busi-
ness. Konec meseca februarja smo namreč za-
čeli z izvajanjem pilotne akcije, v okviru katere 
smo testirali model in vsebine transnacionalne-
ga modela usposabljanj v ženskih podjetniških 
centrih v Bolgariji in na Madžarskem prek spletne 
platforme, do katere so imele dostop vse izbrane 
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Projekt je sofinanciran s sredstvi EU skladov (ESRR, IPA, ENI).

kandidatke, tj. mlade podjetnice ali potencialne 
podjetnice iz Podonavja v starosti od 15 do 34 
let, ki so se odzvale na poziv k sodelovanju. Iz 
Slovenije je bilo le-teh pet.

Priporočila za oblikovalce javnih politik za področje 
 ženskega podjetništva

Ta problematika je bila nato ponovno predmet 
razprave četrtega srečanja nacionalnih delež-
nikov projekta, kjer smo obravnavali priporočila 
za oblikovalce javnih politik, relevantnih za po-
dročje ženskega podjetništva. Prisotni smo se 
strinjali, da so sedaj mnogo bolj kot poprej po-
membna znanja in izkušnje iz kriznega upravlja-
nja in finančnega vodenja, da bodo podjetniki in 
podjetnice v primeru podobnih kriz v prihodnje 
bolje pripravljeni, predvsem pa da bodo razpola-
gali s premostitvenimi sredstvi. Prav tako smo 
se strinjali, da je digitalizacija sedaj neizbežna 
prihodnost, pri čemer pa je seveda na tem po-
dročju potrebno nasloviti še veliko vprašajev 
(dostop do tehnologij, digitalna pismenost, pri-
lagajanje spletnega izobraževanja potrebam 
žensk, vpliv socialne izolacije na posel in psiho …). 
Te zaključke srečanja bomo vključili v priporoči-
la, namenjena pristojnim državnim institucijam, 
še posebej pa jih želimo vključiti v novi nacio-
nalni program za enakost spolov za obdobje od 
2021 do 2030.

Kako pa lahko že danes pripomoremo k zmanj-
ševanju negativnih posledic koronavirusa na 
podjetnice?

1. Kupujmo lokalno, še posebej od podjetji, ki so  
ustanovljena ali jih vodijo ženske, in spodbujajmo 
naše bližnje, da počnejo enako.

2. V kolikor imamo to moč, spodbujajmo držav-
ne institucije, da ponudijo ciljno finančno po-
moč za podjetja, ki so najbolj prizadeta zaradi 
koronakrize.

3. Ozaveščajmo in angažirajmo se v boju proti 
stereotipom in diskriminaciji na podlagi spola 
ter neenakosti.



PROJEKTI34

Projekt Horizon 2020

SMEmPower Efficiency je projekt Horizon 
2020, ki se osredotoča na energijske pri-
hranke v malih in srednje velikih podjetjih 
(MSP) in pomaga izobraževati MSP-je ter 
njihove zaposlene pri izvajanju energetskih 
pregledov in ukrepov za povečanje energet-
ske učinkovitosti. Projekt je rezultat skupnih 
prizadevanj 10 partnerjev iz 8 držav Evrop-
ske unije, del tega projektnega konzorcija pa 
je tudi Štajerska gospodarska zbornica.

Želite postati certificiran strokovnjak za 
upravljanje z energijo?

Eden glavnih ciljev projekta je certificiran 
in akreditiran celovit program izobraževa-
nja in usposabljanja (I&U), ki je usmerjen na 
zaposlene MSP-jev, ki se ukvarjajo z ener-
gijo ali energetsko učinkovitostjo. Program 
se bo predvidoma začel izvajati v jesenskih 

mesecih tega leta, vsebinsko bo prilagojen 
dejanskim potrebam MSP-jev in se bo osre-
dotočal na finančne in tehnične vidike, ki 
bodo prikazovali, kateri ukrepi za energetsko 
učinkovitost so stroškovno učinkoviti, med-
tem ko bodo udeleženci programa I&U kas-
neje v praksi uporabili to pridobljeno znanje 
v svojih podjetjih. Po uspešno opravljenem 
zaključnem izpitu bodo udeleženci pridobili 
na vseevropski ravni javno priznano potrdilo 
(certifikat) o opravljenem izpitu.

Brezplačen program izobraževanja in 
usposabljanja 

To je velika priložnost, da pridobite znanje, 
kako izboljšati energetsko učinkovitost  
svojega podjetja in zmanjšati stroške energije, 
hkrati pa povečate znanje o energiji v 
kolektivu. Zato se nam pridružite in tako 
postanite del evropske pobude pri prehodu 
v trajnostno in brezogljično družbo.

Dejan Tasić
ŠGZ, projektni koordinator
dejan.tasic@stajerskagz.si 
www.stajerskagz.si

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)
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Na programskem področju projekt H2GreenTECH 
(Interreg SI-AT) naslavlja s tremi specifičnimi cilji:

• Izboljšati dostop in rabo raziskovalne infra-
strukture vodikovih tehnologij v Sloveniji in 
Avstriji z vzpostavitvijo čezmejne enotne vsto-
pne točke HYDROGEN CENTER za podjetja, 
raziskovalce in študente, z jasno strategijo 
delovanja in akcijskim načrtom do leta 2025.

• Krepiti kompetence podjetij, R&R centrov in 
visokošolskih izobraževalnih središč z izvaja-
njem skupnih čezmejnih projektov R&R vodi-
kovih tehnologij v okviru vzpostavitve treh 
demonstracijskih modelov za praktičen prikaz 
razvitih prototipov in izobraževalnega modula.

• Izboljšati čezmejno sodelovanje med razisko-
valnimi inštituti, podjetji in javnimi upravami 
z razvojem Akcijskega načrta za spodbujanje 
nizkoogljične tehnologije v Sloveniji in Avstriji 
z zavezo k izvajanju načrta in diseminacije. 

 
Želimo združiti naše regionalne prednosti in 
tehnološka znanja za vzpostavitev sektorja 
vodikove tehnologije na območju Štajerska – 
Gradiščanska – Koroška v Sloveniji in Avstriji. 
Projekt se je začel 1. marca 2020, traja pa 30 
mesecev. Vodilni partner projekta je Kemijski 
inštitut iz Ljubljane.

Cilj konzorcija je okrepiti podjetja s čezmejnim 
mreženjem in izmenjavo znanj v okviru močne 
mreže HYDROGEN CENTER. Nadalje želimo 
omogočiti dostopnost infrastrukture za mala in 
srednje velika podjetja z enotno vstopno točko 
HYDROGEN CENTER za dostop do okvirnih, 
raziskovalnih in analitičnih tehnologij, ki bodo 
spodbudila razvoj in rast tega regionalnega 
sektorja. H2GreenTECH je prav tako izjemno 
povezan s strateškim razvojno-inovativnim 
partnerstvom – Mrežami za prehod v krožno 
gospodarstvo (SRIP – Krožno gospodarstvo).

Dejan Tasić
ŠGZ, projektni koordinator
dejan.tasic@stajerskagz.si 
www.stajerskagz.si

Z vodikovimi tehnologijami  
v zeleno prihodnost

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)

Projekt je sofinanciran s sredstvi EU skladov (ESRR, IPA, ENI).

je nov projekt Interreg SI-AT na 
Štajerski gospodarski zbornici, 
ki združuje 3 partnerje iz Slovenije 
ter 4 partnerje iz Avstrije. Poleg 
ŠGZ še tako sodelujejo Kemijski 
inštitut (vodilni partner - SI), 
Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport (SI), Technische 
Universität Graz (AT), Silent Quo 
(AT), Fachhochschule Kärnten 
(AT) in Forschung Burgenland 
(AT).  Projekt krepi regionalno 
sodelovanje ter raziskave in in-
ovacije na področju vodikovih 
tehnologij s čezmejnim sodelo-
vanjem podjetij, razvojnih in 
raziskovalnih (R&R) centrov in 
visokošolskim izobraževanjem.

H2GreenTECH 
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5 področij, ki bi jim morali v Sloveniji posvetiti 
bistveno več pozornosti in denarja.
Gospodarstvo: posvetiti se njegovi rasti, pripra-
viti dobre pogoje za poslovanje.
Povečevati vire financiranja za zelene vire ener-
gije in omogočiti gradnjo takšnih objektov.
Povečevati vlaganja v raziskave in razvoj.
Oskrba starejših.
Osveščanje ljudi glede varovanja zdravja. 

5 inštitucij, brez katerih Slovenija ne bi mogla 
funkcionirati.
Vlada RS, sodišča, Finančna uprava RS, policija, 
zdravstveni sistem.

5 za Slovenijo nepogrešljivih podjetij.  
Podjetja, ki so usmerjena v zeleno električno 
energijo. 
Podjetja, ki imajo visoko dodano vrednost 
na zaposlenega in so visoko tehnološko 
usmerjena. 
Podjetja, ki se ukvarjajo z visoko informacijsko 
tehnologijo.

5 podjetij, brez katerih štajersko gospodarstvo 
ne bi bilo to, kar je bilo oz. je.   
Ker sem iz Slovenske Bistrice: Impol, Kety 
Lesnina Emmi in ostala, ker se dobro poslo-
vanje multiplicira tudi na ostale gospodarske 
subjekte. Seveda pa je na Štajerskem veliko 
dobrih podjetij in upam, da jih bo še več..

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.
Impol, Teta Frida, Vse domače – KZ 
Rače, Mizuno – tekaški copati, parfumi 
Coco Chanel.

5 držav, v katerih bi radi živeli in zakaj.
Islandija, Norveška, Finska, 8000 km čez Rusijo 
do Kitajske, dopust v Londonu.

5 jedi, ki jih najraje vidite na svoji mizi.
Jota, sarma, lazanja, ajdovi žganci z gobovo 
juho, tudi morske specialitete.

5 vin, ki jih najpogosteje kupite.
Nisem ravno ljubiteljica vin, vedno pa rada 
spijem penino.

Kdaj vas je bilo najbolj strah?
Ne bi rekla strah, bolj negotovost ob raz-
glasitvi epidemije. Odvzem eksistence za 
vse naše stranke, njihove zaposlene, pre-
kinitev poslovanja,... in trajalo je nekaj dni, 
da je minil šok, nato pa se je pričelo odgo-
varjanje na vprašanja, dnevno spremljanje 
zakonodaje, komentarji, spremljanje držav-
nih portalov, stranke so bile negotove, na 
državnih inštitucijah niso dvigovali tele-
fonov. Spoštovati je bilo potrebno ukrepe 
vlade, NIJZ, navodila Fursa za izračun plač, 
tolmačenj je bilo veliko in nič. In v začetku 
aprila, ko je prišlo v javnost pismo znanega 
računovodskega servisa, smo se mogoče 
začeli zavedati poklica računovodje.

Kdaj ste bili najbolj veseli v življenju?  
Najverjetneje kot vsaka mama – ob rojstvu 
hčere. Seveda pa me v dobro voljo vedno 
spravijo moji trjie vnuki, ki so kljub mla-
dosti z vsemi žavbami namazani. Pred-
vsem pa sem vesela vsak dan, ko grem v 
službo. 

Ali vedno poveste vse tako, kot je, ali kdaj 
tudi kaj zamolčite?
Načeloma povem vse, kar mi leži na srcu, 
včasih direktno, včasih malo zavijem. 
Nisem trmasta, zamerljiva, mrka, takih 
ljudi se izogibam, ker z negativno energijo 
vstopajo v moj prostor, ki je napolnjen z 
veseljem in dobro voljo.  

Kaj pri ljudeh najbolj cenite in kaj vas najbolj 
moti?
Cenim zaupanje, korekten poslovni odnos, 
prijaznost in zvestobo. 
Motijo me neprofesionalen odnos, žalitve, 
poniževanje. Ko to opazim, se hitro pobe-
rem stran, ker mi takšni ljudje jemljemo 
pozitivno energijo, ki jo sama  usmerjam v 
pozitivne smeri. 

S profesionalnega stališča pa me moti, da 
lahko poklic računovodje opravlja vsak, ki 
opravi hitri tečaj. Zavzemam se za regula-
cijo računovodskega poklica, kot ga imajo 
v Avstriji. Ker mora vsak, ki je odgovo-
ren za vsebino v računovodskih in davč-
nih izkazih, dobro premisliti, kako opravlja 
svoje delo.

Mojih 5 in še kaj 
Jožica Planinšec Deržek 
Albert Kekec

MOJIH 5

Ime in priimek:

mag. Jožica  

Planinšec Deržek

Letnica rojstva: 

1966 

Izobrazba: 

magistra davčnih 

znanosti, univerzitetni 

diplomirani ekonomist

Delovno mesto: 

ustanoviteljica in 

direktorica  podjetja za 

računovodske storitve 

in davčno svetovanje 

Obzorje, d. o. o.
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Predstavite se nekomu, ki vas ne pozna.
Poslovno podjetnik s še veliko podjetniškimi 
izzivi, zasebno nekdo, ki z družino rad raziskuje 
nove kotičke sveta, v prostem času pa pilot, 
zaljubljen v letala in oblake.

5 področij, ki bi jim morali v Sloveniji posvetiti 
bistveno več pozornosti in denarja.
Razvoju in spodbujanju inovativnosti, šolstvu, 
predvsem na področju naravoslovnih ved, 
zdravstvu ter izrabi alternativnih virov energije.

5 inštitucij, brez katerih Slovenija ne bi 
mogla funkcionirati.
Univerzi v Ljubljani in Mariboru, skupaj z  
njunima univerzitetnima kliničnima centroma, 
mreža vzgojno-izobraževalnih in kulturnih 
ustanov širom celotne države.

5 za Slovenijo nepogrešljivih podjetij.
Petrol, Krka, Luka Koper, Geni-I ter zavarovalnici 
Sava in Triglav. 

5 podjetij, brez katerih štajersko gospodarstvo 
ne bi bilo to, kar je bilo oz. je. 
Vsekakor nekdanji TAM ter Talum, Dravske 
elektrarne, Impol in Perutnina Ptuj.

5 blagovnih znamk, ki jih najbolj spoštujete.
Elan, Barcaffe, Val 202, Gorenjka in Lego. 

5 držav, v katerih bi radi živeli in zakaj.
Dolgoročno zaradi svojih danosti je prva izbira 
Slovenija. Za kratek čas pa Švedska, ker je tako 
pozitivno drugačna, ZDA – NewYork, ker me 
enostavno privlači, Anglija – London, ker je 
center dogajanja v Evropi, ter Japonska, da 
bi pridobil drugačno mednarodno izkušnjo.

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.
Francoska Polinezija in druga tihomorska oto-
čja me pritegnejo že od nekdaj, verjetno zaradi 
svojevrstne eksotike, prav tako savanska Afrika 
zaradi pisanosti narave in življenja. Mikajo me 
tudi poti ob Svilni cesti in seveda Maldivi za 
dolga lenarjenja.

5 jedi, ki jih najraje vidite na svoji mizi.
Vedno dobrodošla enolončnica, curry, ki ga 
pripravi moja žena, mamina goveja juha in 
sveže lokalne jedi kjerkoli izven Slovenije.

5 vin, ki jih najpogosteje kupite.
Običajno kupujem mlada in sveža slovenska 
vina. Velikokrat izberem vina iz kleti Puklavec, 
na primer njihova sauvignon in chardonnay, 
včasih pa tudi kakšno primorsko pinelo ali rad-
gonsko ranino ter za k sladici kapelski trani-
mec.

Kdaj vas je bilo najbolj strah? 
Načeloma ne poznam strahu, bojim pa se člo-
veške neumnosti.

Kdaj ste bili najbolj veseli v življenju?
Velikokrat sem vesel. Verjetno je to posledica 
tega, da sem po duši optimist.

Ali vedno poveste vse tako, kot je, ali kdaj 
tudi kaj zamolčite? 
Kdaj pa kdaj se držim tudi pravila, da je včasih 
modro molčati.

Kaj pri ljudeh najbolj cenite in kaj vas najbolj 
moti? 
Zelo cenim odkritost in iskrenost, tudi tisto, ki 
nam včasih ni najbolj všeč. Motijo pa me ljudje 
z negativno energijo, ki raje razdvajajo, kot 
povezujejo.

MOJIH 5

Ime in priimek:

Albert Kekec

Letnica rojstva: 

1972 

Izobrazba:  

inženir strojništva

Delovno mesto:

direktor družbe 

Dorssen HRM, 

d. o. o.

Digitalizacija za ljudi

Vaš partner za razvoj inovativnih tehnoloških 
rešitev s poudarkom na dobri uporabniški izkušnji.

Pišite nam na info@u-centrix.com



DO ZDRAVNIKA, 
KO GA 
POTREBUJETE
Zdravstvena polica je 
najpopolnejše zavarovanje 
za zdravstvene storitve 
v mreži zasebnih izvajalcev, 
ki omogoča:
• hiter dostop do 

specialističnih storitev in 
operativnih posegov

• asistenco zavarovalnice
• obisk zdravnika 

na primarni ravni
• sklenitev tudi za otroke 

(paketa Junior in Junior Plus)

• storitev, ki vam pripada
ob sklenitvi zavarovanja

NOVO

080 20 60
vzajemna.si
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