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Pogled na delo Štajerske gospodarske zbornice v letu 2019 razveseljuje, pa
tudi če je to pogled iz perspektive, ki jo je že okužila kriza, povzročena z
novim koronavirusom. Pokaže namreč zbornico v izjemno dobri kondiciji,
uveljavljeni 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 in vse to je seveda razlog za optimizem glede pozicije in
dela zbornice v prihodnje. Pomembna okoliščina je seveda bilo gospodarsko
okolje, ki je bilo kljub napovedim o ohlajanju gospodarstva vzpodbudno.
Slovenija je beležila visoko gospodarsko rast, optimizem, ki ga je nosila rast
s sabo tako v gospodarstvu kot tudi med prebivalstvom, je pozitivno vplival
na celotno 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 temeljito spremenila. Krog je bil prekinjen. Javno življenje in gospodarstvo
sta resno prizadeta, posledic se vse bolj zavedamo in jih tudi že vse bolj čutimo. Ampak – dobra zbornična kondicija in
pozitivna klima v letu 2019 sta zmogli najti in izpeljati številne rešitve, ki so ublažile začetni šok v podjetjih, jih povezali
in pokazali, da je sodelovanje najboljši izhod in da so iskanje skupnih rešitev ter izmenjava dobrih praks, pa tudi
postavljanje vprašanj, na katera še ne vemo odgovorov, najboljši, če ne edini garant uspeha in da so ravno takšne
situacije odgovor na vprašanje Zakaj biti član zbornice?
Vsi vemo, da leto 2020 ne bo takšno, kot so bila leta pred njim, da ne bo enostavno in da nas čaka množica izzivov, s
katerimi se še sploh nismo srečali, kako bi potem vedeli odgovore nanje. Ampak vsi tudi vemo, da takšna pač podjetniška
sfera je, da je to vsakdan, ki postavlja številna vprašanja in terja rešitve. Sedaj vemo, da jih bomo lažje iskali skupaj. In
jih tudi bomo.

Dr. Roman Glaser,
predsednik ŠGZ
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V leto 2019 smo vstopali z napovedjo 2,6-odstotne rasti BDP, kar je pomenilo v
primerjavi z letom 2018 manjšo rast in je nakazovalo postopno ohlajanje
gospodarstva. Pa vendar moramo sedaj reči, da je bilo leto 2019 zelo dobro.
Predvsem tudi za našo regijo, ki je pretežno izvozno in industrijsko usmerjena. To
seveda ne pomeni, da ni bilo veliko izzivov, tudi takšnih skoraj nerazrešljivih, pa
vendar je celotna slika spodbudna. Konec leta 2019 in v začetku 2020 so nato
napovedi gospodarske rasti v Sloveniji kazale, da bo ta v prihodnjih dveh letih
pretežno stabilna, da bo gospodarsko okolje optimistično in bo pritegnilo nove
vlagatelje tudi v našo regijo. Pomemben je tudi podatek, da smo se ukvarjali s
pomanjkanjem ustrezne delovne sile, delavcev za nove zaposlitve praktično ni bilo
več. V letu 2019 je bila stopnja brezposelnosti najnižja po letu 2008, povprečne plače
so bile ob koncu leta 2019 za 2,6 % višje kot na začetku.
Štajerska gospodarska zbornica je v letu 2019 zelo utrdila svoj položaj kot predstavnica regijskega gospodarstva.
Povečali smo članstvo, podjetja, včlanjena v zbornico, zaposlujejo kar 46 % vseh zaposlenih v regiji. Seveda tudi v
članstvu zbornice prevladujejo mikro in majhna podjetja, pa vendar je delež velikih precej višji, kot znaša ta delež sicer.
Zbornica je zelo močno angažirana v različnih s strani državnih in evropskih inštitucij financiranih projektih, v katera so
vključena podjetja, ki skozi vsebino projektov dobivajo nova znanja in primere dobrih praks iz drugih okolij. Tako v
projektnem kot tudi celotnem drugem zborničnem delu, ki je v nadaljevanju letnega poročila podrobno predstavljeno,
sodelujejo in ugotavljajo potrebo po še tesnejšem sodelovanju. To je zelo pomembno – 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. Teorija in tudi praksa pa hitro pokažeta,
da temu ni tako. Že stari pregovori nam sporočajo resnico, da smo povezani močnejši. Tudi modrejši in bolj odporni. In
to se je zelo dobro pokazalo v začetku letošnjega leta, ko smo se vsi znašli v nezavidljivi situaciji, ki je iz zdravstvene
krize že zdavnaj prešla v gospodarsko, ki ji zaenkrat ne vidimo hitrega konca. Nad Štajersko gospodarsko zbornico kot
seveda tudi nad Slovenijo in vsemi drugimi državami leži negotovost, kako jo premagati. Vsi se zavedamo, da so delo
in delujoči gospodarski sistem in vsi ostali sistemi z njim temelj našega življenja in blagostanja. Zato bomo tudi v zbornici
aktivno iskali možnosti za preživetje naših podjetij. Z vsemi orodji in možnostmi, ki nam bodo na razpolago.

Mag. Aleksandra Podgornik,
direktorica ŠGZ
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1. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019
1.1 LETO 2019 V ŠTEVILKAH
ČLANSTVO ŠGZ 2019

Člani, pridruženi in podporni člani ŠGZ
(N=427)

Članstvo ŠGZ po organizacijski obliki (N=427)
Javni zavod; 9;
Društvo; 5; 1%
2%
Delniška družba;
Ostalo; 5; 1%
Zavod; 12; 3%
23; 6%

Komanditna
družba; 1; 0%

Družba z
omejeno
odgovornostjo;
333; 78%

Samostojni
podjetnik; 39;
9%

Članstvo ŠGZ po velikosti podjetij (N=427)
Velika podjetja;
27; 6%
Srednje velika
podjetja; 47;
11%

Ni podatka; 28;
7%

Mala podjetja;
125; 29%
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Mikro podjetja;
200; 47%
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Članstvo ŠGZ po občinah (N=427)

Ostalo; 122;
29%

Maribor; 244;
57%

Slovenska
Bistrica; 27; 6%
Ptuj; 34; 8%

Št. zaposlenih v Podravski regiji (N=68.327)
Nečlani
zaposlujejo ;
36.762; 54%

Člani ŠGZ
zaposlujejo;
31.565; 46%

Čisti prihodki od prodaje (9.561 mio EUR
Člani
ustvarijo ;
3.744; 39%
Nečlani
ustvarijo; 5.817;
61%
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ORGANIZIRANI DOGODKI 2019

66 organiziranih dogodkov (+5000 udeleženk in udeležencev)
• 27 izobraževalnih (seminarji, delavnice).
• 10 sej Regijskih svetov in drugih dogodkov.
• 3 individualnih B2B srečanj ter gospodarskih delegacij.
• 8 konferenc.
• 7 okroglih miz.
• 11 poslovnih srečanj in ostalih dogodkov.
INFO pika specialistično svetovanje zunanjih svetovalcev ŠGZ
V letu 2019 skupno izvedenih 31 svetovanj preko zunanjih svetovalcev INFOPIKA:
•
•
•
•
•

Delovna zakonodaja (15 svetovanj)
finančno-davčno svetovanje (10 svetovanj)
pravna zakonodaja (5 svetovanj)
mednarodno svetovanje (1 svetovanje)
ostala svetovanja so izvajali strokovni sodelavci ŠGZ

REGIJSKI SVETI
Skupaj: 190 podjetij
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
KOMUNICIRANJE
Časopis Gospodarski izzivi:
4 redne zdaje (naklada 2.500 na izdajo) in 1 skupaj s častnikom Večer, priloga Večera - Podravsko
podjetje leta (28.000 naklade).
E-izzivi: 49 številk, 72.613 poslanih e-novic, odprtih 24,38 % e-pošte
Facebook: 1,928 sledilcev
Twitter: 270 objav, 72 sledilcev
LinkedIN: 244 objav
Štajerski gospodarski forum, aktualne teme štajerskega gospodarstva, 8 oddaj (TV Maribor).
Spletna stran www.stajerskagz.si: 71.183 ogledov spletne strani, 13.545 obiskovalcev
(98 % novih obiskovalcev)
JAVNE LISTINE
•
•
•
•
7

994 izdanih potrdil o poreklu blaga v 2019. Prešli smo na e-sistem izdajanja potrdil, ki ga nekatera podjetja
že uporabljajo.
105 ATA zvezkov
240 kompletov vložnih listov in
85 overitev raznih dokumentov
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MEDIJSKE OBJAVE

Statistike medijskih objav po mediju. tipu medija in avtorju za leto 2019:

8

LETNO POROČILO
2019

STATISTIKA SPLETNEGA PORTALA WWW:STAJERSKAGZ:SI 2019

•
•
•
•

79.776 ogledov spletne strain (+12.1% glede na 2018).
21.255 obiskovalcev (+56,7% glede na 2018).
2,47 ogledanih strain na obisk.
1.53 min povprečen čas na strani.

Graf 1 – Primerjava novih in
ponovnih obiskov na spletnem
portalu

Graf 2 – Izvori prihoda obiskovalcev: od zgoraj;
organsko iskanje; direktno, socialni mediji,
elektronska pošta, neposredne povezave;
ostalo.

Graf 3 – Število obiskov po spolu

Graf 4 – Število obiskov po starosti
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1.2 POMEMBNEJŠE AKTIVNOSTI IN DOGODKI V LETU 2019
1.2.1 Prepolovljena višina nusz kot izboljšanje pogojev za
delovanje podjetij v MOM
Mestni svet občine Maribor je na svoji 39. seji 16. oktobra 2018 sprejel odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Mestni občini Maribor, ki prinaša prepolovljeno višino prispevka NUSZ za industrijske hale.
Odlok je pričel veljati s 1.1. 2019. Dobra štiri leta je, kar smo si na Štajerski gospodarski zbornici zadali nalogo
omogočiti pravičnejši obračun NUSZ za gospodarstvo in z analizami in s predlogi pomagali do nove odločitve.
Podobne, čeprav ne tako visoke obremenitve, veljajo tudi v drugih občinah Podravske regije. Občine bi z umnim
postopanjem v zvezi s tem odlokom lahko bistveno izboljšale pogoje za poslovanje v svojem okolju, Tudi zato bomo
naše prihodnje aktivnosti, skupaj s podjetji usmerili v druge občine in poskušali doseči spremembe.
Učinkovito lahko gospodarske družbe pristopijo k ugodnemu vplivu na kakovost podatkov z ureditvijo podatkov glede
posameznih nepremičnin že sedaj. To bo po ocenah v Mestni občini Maribor povzročil še dodatno prepolovitev višine
prispevka NUSZ.
S strokovnim pristopom in vztrajnostjo smo dosegli prve korake pri urejanju področja, ki na vaše stroške poslovanja
vpliva v veliki meri. Nabor naših aktivnosti pa je seveda širši, priložnosti je gotovo še več in dobrodošli so tudi vaši
predlogi za področja, kjer bi želeli večje sodelovanje Štajerske gospodarske zbornice.

1.2.2 Ureditev cestnega režima za vožnjo tovornjakov skozi
Lenart do Trat
Prevozniška podjetja, ki so člani Štajerske gospodarske zbornice in ki se vozijo iz smeri Svete Ane v Lenart, so imela
velike težave s tovornim prevozom zaradi zaprtja ceste za tovorni promet skozi Lenart. Tovornjaki so do odcepa za
avtocesto vozili po regionalni cesti, ki ni bila primerna za težke tovornjake.
Štajerska gospodarska zbornica je s pomočjo Občine Lenart dala pobudo na DRSI, da uredi dovolilnice za tovornjake
skozi center Lenarta do Trat. Po dogovoru z Ministrstvom za infrastrukturo in DRSI je na cesti R2-449, avtocestni
priključek Lenart-Lenart-Gornja Radgona, bila v začetku septembra 2019 urejena sprememba prometne ureditve.
Znak za prepoved prometa za tovorna vozila nad 7,5 t se iz smeri Gornje Radgone prestavi za križišče R2-449 in R3747 (Gradiška cesta), pri znaku za prepoved iz smeri avtocestnega priključka Lenart pa se dopolnilna tabla »Razen
za lokalni promet« zamenja z dopolnilno tablo »Razen za lokalni promet in smer Trate«.
Tako je sedaj dopuščena vožnja iz avtocestnega priključka proti Tratam in obratno preko središča Lenarta na
avtocesto.
David Trojner. direktor podjetja Simtro energija, je za Gospodarske izzive povedal:
»Skupaj s Štajersko gospodarsko zbornico smo dosegli spremembo režima zapore ceste za področje Svete Ane, Trat
in Jurovskega dola. Z vso strokovnostjo in celovitim pristopom nam je Štajerska gospodarska zbornica izpogajala, da
se za omenjene kraje sprosti promet po magistralni cesti skozi Lenart, kar je za naše podjetje in ostale podjetnike
strateškega pomena, saj je predhodni režim bil speljan po "obvozu", ki ni bil primeren za tovrstna vozila in je bila
ogrožena varnost vseh udeležencev v prometu. Vsaka tovrstna sprememba zahteva argumentirane zahteve za
spremembe in strpno pogajanje, saj ponekod civilne iniciative (tudi naš primer) zahtevajo nerazumne odločitve.
Manjša podjetja in samostojni podjetniki potrebujemo institucijo kot je Štajerska gospodarska zbornica, katera se z
vso odgovornostjo zavzema za reševanje težav in boljše poslovno okolje malega gospodarstva. Za pomoč se zato
Štajerski gospodarski zbornici najlepše zahvaljujem.«
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1.2.3 Podravsko podjetje leta 2018

Zmagovalci izbora Podravsko podjetje leta 2018, foto Andrej Petelinšek Večer.
Mikro in majhna podjetja so dinamični del gospodarstva, velika podjetja pa so nosilci dolgoročne stabilnosti
in razvoja
Čeprav se veliko sliši o ohlajanju gospodarstva in prihajajoči recesiji, vsaj na Štajerskem zaenkrat še ne moremo biti
posebej zaskrbljeni. Konjuktura še kar traja, optimizma je še veliko, podatki o poslovanju izkazujejo dobro kondicijo
podjetij. Pogled na demografsko sliko podjetij pa je vseeno malo zaskrbljujoč: veliko mikro in majhnih podjetij sicer
lahko pove, da je podjetniška iniciativa močna, vendar je prehajanja mikro v majhna, majhnih v srednje velika in srednje
velikih v velika prepočasno. In premalo ga je. Podatek, da je v regiji zgolj 15 skupin podjetij, pa je v resnici zaskrbljujoč.
Seveda se lahko strinjamo s trditvijo, ki jo velikokrat slišimo – da je pravzaprav podjetništvo bistvo svobodnega trga in
da nastajanje novih podjetij (ki pa so pravilo mikro ali majhna, glede na velikost) daje gospodarstvu vitalnost in polet.
Nova podjetja ustvarjajo veliko inovativnih proizvodov in tudi veliko novih delovnih mest. Hkrati pa je tudi zelo res, da
je njihova stabilnost slaba, veliko jih propade in z njimi tudi delovna mesta. Velika podjetja in, še bolj pomembno,
skupine podjetij s sabo prinašajo tudi logiko sodelovanja, povezovanja in dopolnjevanja, predvsem pa večjo moč v
izjemno konkurenčnih okoliščinah na domačem trgu, še posebej pa seveda na tujih trgih.
Mikro in majhna podjetja potrebujemo, saj so pomemben generator razvoja. Ampak brez velikih podjetij in skupin
podjetij pa ne moremo, saj pomenijo stabilizacijo gospodarstva in s tem družbe.
Največja podjetja v Sloveniji
V Sloveniji imamo pa kar lepo število velikih podjetij, ki zaposlujejo zelo veliko ljudi in ustvarjajo zelo velik del dobička
celotnega slovenskega gospodarstva. Petrol suvereno vodi na tej lestvici, že nekaj čas in zelo uspešno pa mu sledijo
GEN-I, Revoz, Krka, Mercator in Lek. Med podjetji iz naše regije je najvišje uvrščen Impol iz Slovenske Bistrice, sledita
Talum, Kidričevo, in Pošta Slovenije, ki ima sedež v Mariboru.
Seveda je na seznamu največjih podjetij še nekaj podjetij iz naše regije,prav prevladujejo pa v resnici ne.
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Veliki se združujejo v jate
Po podatkih Statističnega urada Slovenije je v Sloveniji registriranih (niso pa vsa delujoča) več kot 195 tisoč podjetij,
daleč največ, kar 95 %, je mikro podjetij, torej podjetij z 0 do 9 zaposlenih. Prav tako nam podatki SURS povedo, da
je v Sloveniji 8284 skupin podjetij (podatek je za leto 2017). Ko govorimo o skupinah podjetij govorimo o večnacionalnih
skupinah (multinacionalkah) in nacionalnih skupinah podjetij. Delež multinacionalk je v Sloveniji okoli 40 % (največja
multinacionalka pri nas je Revoz) in zaposlujejo več kot 70 % vseh v skupinah podjetij zaposlenih ter ustvarijo več kot
80 % prihodka teh podjetij. Multinacionalke so seveda lahko pod domačim ali tujim nadzorom in teh drugih je velika
večina, preko 90 %. V domače, rezidenčne skupine podjetij, ki jih je bilo v letu 2017 skoraj 4800 (podatki se sicer
spreminjajo, vendar izjemno počasi), je povezanih več kot 13 tisoč podjetij, pri čemer podatki kažejo, da število
domačih skupin podjetij narašča.
Skupine podjetij glede na vrsto skupine, Slovenija,
2017, vir: SURS
Rezidenčne skupine podjetij
Večnacionalne skupine podjetij
pod domačim nadzorom
pod tujim nadzorom

4.798
3.486
327
3.159

Skupine podjetij v Podravju
Po podatkih AJPES za leto 2018 deluje v statistični regiji Podravje 8300 gospodarskih družb, kar je 99 več kot v letu
2017, 8093 samostojnih podjetnikov, kar je 277 manj kot v letu 2017, in 83 zadrug. Od 8300 gospodarskih družb je
bilo 85,6 % ali 7104 mikro podjetij, 12,4 % oz. 1029 je bilo majhnih in 1,6 % oz. 133 srednje velikih podjetij. Velikih
podjetij je bilo samo 34 ali 0,4 %, kar je enako kot leto prej.
V regiji ima sedež 15 skupin podjetij. Mnoga med njimi seveda poznamo, so pa med njimi tudi takšna, ki se kar skrijejo
našim očem, ko razmišljamo o zemljevidu podjetij regije. Za mnoga sicer vemo, ne vemo pa prav veliko o njih, njihovih
uspehih in razvojnih strategijah.
VELIKOST ŠTEVILO DELEŽ
Mikro podjetja
Majhna podjetja
Srednje velika podjetja
Velika podjetja
SKUPINE

ŠTEVILO
7104
1029
133
34
15

DELEŽ
85,6
12,4
1,6
0,4

Iz govora na prireditvi Podelitve priznanj najboljšim podjetjem Podravja, Dr. Roman Glaser, predsednik Štajerske
gospodarske zbornice
Vsako od izpostavljenih podjetij je uspešno in na svojstven način uspelo stopiti iz povprečja. S tem je dokazalo, da je
tudi v našem okolju mogoče biti uspešen in konkurenčen. Hkrati je vsako od teh podjetij primer dobre prakse in s tem
neprecenljivi gradnik nadaljnjega razvoja celotne regije. Vsako tako izpostavljeno podjetje namreč dokazuje, da je kljub
vsem, tako pogosto kritiziranim pogojem gospodarjenja v naši državi mogoče biti odličen in da je mogoče biti lider. In
če nam ti liderji kažejo prave razvojne smernice in dokazujejo, da jih je mogoče materializirati, smo dejansko lahko
uspešna, na ustvarjanju novih in dodanih vrednosti temelječa družba. Izboru najboljših v kategorijah mikro, majhnih,
srednje velikih in velikih podjetij smo letos dodali izbor najuspešnejše skupine podjetij. In seveda izbirali smo tudi naj
zaposlovalca Podravja.
Obsežno delo sta opravili dve komisiji: v komisija za izbor naj podjetja, ki sem jo vodil, so bili še Melita Ferlež, mag.
Jožica Planinšec Deržek, dr. Borut Bratina, Milan Jarc in mag. Aleksander Bratina. Komisijo za izbor naj zaposlovalca
je vodil Damir Battisti, v njej pa so bili še Janez Horvat, Marijan Hertiš, Vesna Rajh in Blanka Žerjav. Vsem se iskreno
zahvaljujem za njihovo delo, ki ni bilo enostavno, a so ga strokovno in prizadevno opravili.
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Zmagovalci Podravsko podjetje leta 2018
NAJ PODJETJE PODRAVJA V KATEGORIJI SKUPINE:
Impol, 2000, d. d.; priznanje je prevzel Andrej Kolmanič, glavni
izvršni direktor

NAJ PODJETJE PODRAVJA V KATEGORIJI VELIKA
PODJETJA:
DEM, d. o. o.; priznanje je prevzel Vili Vindiš, Pomočnik
direktorja
NAJ PODJETJE PODRAVJA V KATEGORIJI SREDNJE
VELIKA
PODJETJA:
Ledinek Engineering, družba za lesnoobdelovalni inženiring,
proizvodnjo, trgovino in storitve, d. o. o.; priznanje je prevzel
Gregor Ledinek, direktor
NAJ PODJETJE PODRAVJA V KATEGORIJI MAJHNA
PODJETJA:
Hiša daril, d. o. o.; priznanje je prevzel Robert Koderman, direktor
NAJ PODJETJE PODRAVJA V KATEGORIJI MIKRO
PODJETJA:
Flawlesscode, d. o. o.; priznanje je prevzela Jerneja Pirnat
NAJ PODJETJE PODRAVJA V KATEGORIJI NAJ
ZAPOSLOVALEC:
Continental Adria pnevmatike, d. o. o.; priznanje je prevzela
Violeta Vučičević, vodja kadrovske službe
NAJ PODJETJE PODRAVJA V KATEGORIJI
PERSPEKTIVNO
PODRAVSKO PODJETJE:
GP MONT, d. o. o.; priznanje sta prevzeli namestnica direktorja
Mirna Polanec in Kaja Korbar, vodja pisarne
NAJ PODJETJE PODRAVJA PO IZBORU BRALK IN
BRALCEV
VEČERA:
Quadro, d. o. o., z blagovno znamko Teta Frida; priznanje je
prevzel Uroš Mlakar, direkto
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1.2.4 Časopis zbornice Gospodarski izzivi
Februar 2019
Iz vsebine izpostavljamo: Projekt Magna, Ali Slovenija res ovira notranji trg delovne sile v EU – stališče Regijskega
sveta izvajalcev čezmejnih storitev do pritožbe Evropske zveze gradbenih in lesnih delavcev proti Sloveniji ipd.

Celotno izdajo časopisa Gospodarski izzivi februar 2019 preberite na naslednji povezavi…

Maj 2019
Iz vsebine izpostavljamo: Novi plačni model ali kdo resnično zastopa interese delodajalcev? Pobuda za odprto letališče
Maribor. V čigavem interesu je pobuda za ustavno presojo zakona o vodah ipd.

Celotno izdajo časopisa Gospodarski izzivi maj 2019 preberite na naslednji povezavi…
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Junij 2019
Iz vsebine izpostavljamo: Podelitev priznanj za najboljše inovacije podravske regije 2019, pol stoletja največje
slovenske hidroelektrarne Zlatoličje, Cona Tezno 20 let ipd.

Celotno izdajo časopisa Gospodarski izzivi junij 2019 preberite na naslednji povezavi…

November 2019
Iz vsebine izpostavljamo: Izbrali smo najboljša podjetja Podravja leta 2018, spremembe so mogoče: cestni režim v
Lenartu, Bodi varilec svoje prihodnosti, Avstrijske kazni v neskladju s pravom EU, Projekt e-VZD – za višjo stopnjo
delovne aktivnosti starejših in prilagojene pogoje dela ipd.

Celotno izdajo časopisa Gospodarski izzivi november 2019 preberite na naslednji povezavi…
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1.2.5 Tv oddaja Štajerski gospodarski forum
Štajerski gospodarski forum je oddaja, ki odpira dileme štajerskega gospodarskega prostora, odkrito govori o njegovih
potencialih, tudi tistih, ki jih iz različnih vzrokov ne znamo, ne zmoremo ali ne upamo izkoristiti.
Januar 2019: Pričakovanja in napovedi 2019
Glede na številne kazalnike, ki prikazujejo položaj slovenskega gospodarstva lahko Slovenija mirno vstopa v leto 2019.
Vzdržna rast v velikem delu mednarodnega okolja, dobri izvozni uspehi, podatki o investicijskih vlaganjih in velikih
rezervah domače potrošnje, tako individualne kot tudi javne in nenazadnje umeščenost nove vlade in s tem odsotnost
politične nestabilnosti, so dobri obeti za nadaljnji razvoj gospodarstva in njihovo rast.
Toda: veliko vprašanje je, ali je slovensko in še posebej tudi štajersko gospodarstvo že šlo preko cikličnega vrha in
mu sedaj sledi zniževanje aktivnost, kaj lahko povzroči pešanje gospodarstva v letu 2019 in v prihodnje in kako
investicijsko in razvojno so močna naša podjetja? Kako na ta in mnoga druga vprašanja odgovarjajo poznavalci
gospodarstva regije?
Gostje oddaje:
• dr. Roman Glaser, predsednik ŠGZ.
• dr. Franjo Štiblar, makroekonomist.
• mag. Danilo Burnač, direktor Mariborskega vodovoda d. d.
• Milena Sisinger, direktorica Bodočnost Maribor d.o.o.

Za ogled oddaje pritisnite na naslednjo povezavo…

Februar 2019: Krožno gospodarstwo – odpadki kot surovina
Krožno gospodarstvo je usmerjeno v ponovno uporabo, popravila in recikliranje ključnih tokov odpadkov, kot so
komunalni odpadki in odpadna embalaža, obstoječih materialov in izdelkov. Poudarek je na uporabi energije iz
obnovljivih virov, opuščanju uporabe nevarnih kemikalij, zniževanju porabe naravnih virov ter eko oblikovanju izdelkov
s ciljem zmanjšati količino odpadkov v smeri ničelne stopnje.
Koncept izhaja iz naravnih sistemov, kjer vsaka komponenta optimalno dopolnjuje celoto. Zasnova izdelkov v krožnem
gospodarstvu zagotavlja čim daljše obdobje kroženja izdelkov v rabi, prav tako njihovo kaskadno rabo, pri tem pa
ohranjajo dodano vrednost, kolikor dolgo je to mogoče.
Kako smo v Sloveniji usposobljeni za krožno gospodarstvo in kako smo mu že zavezani? Kako so naša podjetja
vključena v procese krožnega gospodarstva in koliko je to že del ekonomike podjetij? Koliko imamo »rezerv« in kaj se
bo moralo zgoditi, da jih bomo polno izkoristili? Ali so odpadki ekonomsko donosna kategorija? Katere aktivnosti bodo
v prihodnje nujne in kdo jih bo moral podvzemati?
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O teh in mnogih drugih vprašanjih se bodo v oddaji Štajerski gospodarski forum pogovarjali gospodarstveniki, ki vidijo
v krožnem gospodarstvu odgovornost pa tudi priložnost.
Gostje oddaje:
• dr. Mojca Škerget, redna profesorica, Univerza Maribor, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
• Slavko Kanalec, SIJ, Slovenska industrija jekla, direktor za tehnologijo.
• Cveto Žalik, direktor SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve d.o.o.

Za ogled oddaje pritisnite na naslednjo povezavo…

Marec 2019: Hrana: med ceno, varnostjo in kakovostjo
V zadnjih tednih smo se ponovno spraševali o varnosti ter kakovosti hrane na naših trgovskih policah, govora je bilo
tudi o cenah prehranskih izdelkov in možnosti izbire. Toda – ali res lahko izbiramo? Ob nakupu pred trgovsko polico
mogoče že, kaj pa ko je ponujena v šolah, javnih ustanovah, restavracijah? Varnost živila je seveda nujen pogoj in
običajno je tudi zagotovljena, vendar varnost še ni zagotovilo kakovosti. Vsi varni produkti namreč niso nujno tudi
kakovostni. Tudi zato ne, ker se je v Sloveniji zelo uveljavila ponudba z nižanjem cen do točke, ki enostavno ne more
več zagotoviti kakovosti. Kakovost zaužite hrane nas bi morala pravzaprav bolj skrbeti kot varnost, ker je za naše
zdravje in počutje pomembna kakovostna hrana! Na kratek rok zaradi nekakovostne hrane ne bomo zboleli (razen
kakšnih trebušnih neprijetnosti), dolgoročne posledice pa so neizogibne.
Ko se individualno odločamo, velikokrat podležemo kriteriju nižje cene. Pa čeprav je včasih razlika v ceni zgolj cent ali
dva. Ali s tem, ko pri javnih naročilih s stimuliranjem kriterija »najnižja cena« v resnici ne plačuje najvišjo ceno? Ko
kupimo za cent cenejši izdelek, ki je bil pripeljan desetine tisočev kilometrov, ki bil ‘tretiran’, da je sploh prestal dolgo
pot, zrasel ob fitofarmacevtskih pripravkih in podobno, plačujemo zelo visoko ceno.
Poleg tega mirno prezremo dejstvo, da nakup izdelka slovenskega porekla pomeni delovna mesta v Sloveniji in
obdelano zemljo.
Hrana slovenskega porekla je rezultat vsega, kar zraste na naši zemlji in kar predelamo v slovenskih
živilskopredelovalnih podjetjih. Ali nam hrana »Narejeno v Sloveniji« res nič ne pomeni? In predvsem – kaj bi morali
storiti, da bi se zavedli, da je hrana strateška surovina, pomembna za varnost nas vseh?
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Gostje oddaje:
• Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo RS.
• Aleš Kuhar, profesor, agrarni ekonomist, Biotehnična fakulteta Univerze v Ljubljani.
• mag. Anita Jakuš, Zadružna zveza Slovenije, predsednica Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih
izdelkov in
• Ivan Lenart, direktor Kmetijska zadruga Rače.

Za ogled oddaje pritisnite na naslednjo povezavo…

Maj 2019: S prostorom moramo ravnati odgovorno in gospodarno
Prostorsko načrtovanje je sestavni del urejanja prostora. Omogoča skladen prostorski razvoj z obravnavo in
usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in
kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Gospodarski
razvoj s svojo dejavnostjo posega v prostor, potrebuje ga za izvajanje obstoječe dejavnosti, predvsem pa potrebuje
jasne gabarite, ko razmišlja o širitvi in prihodnjem razvoju. Kako uskladiti želje vseh, ki so v prostoru in ki prostor
potrebujemo, od prebivalcev, ki želijo zdravo in naravno okolje, do kmetijstva, ki potrebuje za svojo dejavnost veliko
prostora in velikokrat zaradi načina obdelave in gospodarjenja z njim vnaša vanj velike spremembe, do seveda
domačih in tujih investitorjev, ki za svoje delo potrebujejo urejen prostor za svoje proizvodne hale in transportne poti.
Slovenska zakonodaja umeščanja različnih objektov v prostor je dolgotrajna in draga. Tudi zato prihaja do težav,
saj določeni investitorji, ki imajo namen graditi, zaradi dolgotrajnosti postopkov odstopijo od predvidenih naložb. Vse
bolj pogosto se tudi dogaja, da skoraj vsak poseg v prostor, vsaka cesta, vsak trgovski center in prihod novega
investitorja izzove lokalno prebivalstvo. Tudi zato, ker se dileme ne razčistijo v dialogu in v začetnih aktivnostih in
pripravah strategij, potem konflikti izbijejo v času, ko že poteka umeščanje v prostor. S prostorom in naravnimi viri je
treba gospodarno ravnati, temu ne nasprotuje nihče. Toda kaj je gospodarno ravnanje s prostorom, kdo naj v tem
sodeluje in kako naj se usklajujejo interesi vseh?
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Gostje oddaje:
• Gorazd Bende, direktor zavoda, ki upravlja proizvodno-poslovno cono Tezno v Mariboru.
• mag. Lenča Humerca Šolar, vodja Sektorja za strateški prostorski razvoj na Ministrstvu za okolje in prostor.
• mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice v Mariboru in
• Milan Gabrovec, župan občine Markovci.

Za ogled oddaje pritisnite na naslednjo povezavo…

Maj 2019: Naše gospodarstvo na evropskem tržišču
Slovensko gospodarstvo že danes ustvari 40 % prodaje na tujih trgih. Na trgih EU realiziramo kar tri
četrtine izvoza, izven trgov EU le četrtino. 500 največjih družb ustvari ¾ slovenskega izvoza.
Izvozniki sicer dosegajo dodano vrednost na zaposlenega, ki je v povprečju za desetino višja kot pri vseh družbah.
Naš ambiciozen cilj je do leta 2025 povečati izvoz blaga in storitev s 35 milijard evrov na 50 milijard evrov.
Kaj so prednosti, ki jih evropski trg daje našim podjetjem, kaj konkretno podjetjem gostov?
Kaj pa slabosti? In priložnosti in nevarnosti? Ko govorimo o slovenskih in še posebej Štajerskih izvoznikih, imamo v
glavnem v mislih izvoznike blaga in velikokrat pozabimo na pomen izvoza storitev. Kako je za Štajersko pomemben
izvoz storitev? Kakšna je vloga države in podpornega okolja na področju internacionalizacije?
Gostje oddaje:
• Bogdan Božac, direktor podjetja Marles hiše Maribor.
• Albert Kekec, direktor podjetja Dorssen iz Markovcev.
• Igor Kumer, direktor podjetja MOS servis iz Mestinja ter
• dr. Rasto Ovin, dekan Fakultete DOBA.

Za ogled oddaje pritisnite na naslednjo povezavo…
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Junij 2019: Komu je mar za naše zdravje?
Slovenija se uvršča med tiste države članice Evropske unije, ki naj bi se do leta 2060 soočale z enim največjih
porastov za socialne izdatke, povezane s staranjem prebivalstva. To pomeni tudi povečanje potreb iz sistema
zdravja, ki že sedaj komaj shaja, reforme pa ne pridejo dalje kot do obljub. Kaj in koliko lahko stori država da bo
zdravstveno varstvo ljudi zares temeljilo na solidarnosti, pravičnosti, enaki dostopnosti, pa tudi kakovosti in
učinkovitosti?
Gostje oddaje:
• Adela Postružnik, zastopnica pacientovih pravic.
• Asist. Metka Petek Uhan, direktorica Zdravstvenega doma Ptuj.
• Aleš Mikeln, predsednik uprave Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z.

Za ogled oddaje pritisnite na naslednjo povezavo…

Oktober 2019: 60 let EPF v Mariboru – znanje v gospodarstvu
Po toliko letih in toliko diplomantkah in diplomantih si moramo postaviti vprašanje: kako je s prenosom znanja iz
univerzitetnih učilnic v gospodarsko prakso? Ali zadostuje potrebam in pričakovanjem gospodarstva in ali ga
znamo uporabiti? In kakšno je razmerje med ekonomijo in pravom, ekonomijo in etiko?
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Gostje oddaje:
• dr. Žan Jan Oplotnik, redni profesor Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor.
• mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice.
• mag. Helena Cvikl, generalna direktorica Direktorata za turizem.
• Boštjan Paradiž, direktor Vabo d.o.o.

Za ogled oddaje pritisnite na naslednjo povezavo…

November 2019: Najboljša podjetja Podravja
Projekt Podjetje Podravja spodbuja pozitiven odnos do podjetnosti in podjetništva, predvsem pa za zgled postavi
najboljše. V Podravju je veliko dobrih gospodarskih družb, ki vzpostavljajo in razvijajo uspešne proizvodne programe,
srečamo odlične izvoznike in motivirajoče delodajalce. Vsako od izpostavljenih podjetij je uspešno in na svoj način
izstopa iz povprečja. S tem dokazuje, da je tudi v našem okolju mogoče biti uspešen in konkurenčen. Vsako od teh
podjetij je primer dobre prakse in neprecenljivi gradnik nadaljnjega razvoja celotne regije.
Gostje oddaje:
• Andrej Tumpej, direktor Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
• Božidar Dokl, solastnik Hiša daril d.o.o.
• Tomaž Kokot, produktni vodja FlowlessCode d.o.o.
• Uroš Mlakar, direktor Quadro d.o.o. z blagovno znamko Teta Frida

Za ogled oddaje pritisnite na naslednjo povezavo…
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1.2.6 Karierni sejem - sejem poklicev in izobraževanja za mlade v
Mariboru
Štajerska gospodarska zbornica je že tretjič zapored sodelovala kot soorganizator Kariernega sejma – Sejma poklicev
in izobraževanja za mlade, ki je potekal 13. novembra 2019, v Športni dvorani Ljudski vrt »Lukna« v Mariboru.

Sejem je bil usmerjen v informiranje mladih iz osnovnih šol o možnostih nadaljevanja izobraževanja in usposabljanja
v srednješolskih izobraževalnih programih v Mariboru in okolici. Namen sejma je bil osveščanje mladih o ponudbi in
povpraševanju na trgu dela v Podravju, v različnih gospodarskih dejavnostih. Poseben poudarek sejma je bil informirati
tudi starše mladih, svetovalne delavce in učitelje po osnovnih šolah, da se seznanijo z raznovrstnostjo poklicev,
predvsem na področju tehniških poklicev, upoštevajoč deficitarne poklice oz. potrebe gospodarstva. Sejem je omogočil
mladim obiskovalcem iz osnovnih šol, da so obiskali posamezne predstavitve srednjih šol in delodajalcev ter se
seznanili z možnostmi kariernega razvoja in prvih zaposlitev. Na tak način so se mladi prvič srečali s potencialnimi
delodajalci, nekateri med njimi so mlade seznanili tudi z možnostmi štipendiranja.
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V okviru ŠGZ je sodelovalo 15 podjetij, članov ŠGZ in članov Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva - Mreže
za prehod v krožno gospodarstvo. Poleg krožnega gospodarstva smo s simulatorjem varenja približali poklic
obdelovalca kovin (varilca) v okviru Interreg SI-AT projekta Innovet, za katerega so mladi izkazali velik interes.

Na sejmu se je poleg ŠGZ predstavilo 46 organizacij iz vrst srednjih šol, gospodarstva, obrtništva in podjetništva ter
drugih organizacij za mlade. Sejem je obiskalo okoli 1860 učencev iz 39 osnovnih šol iz Maribora in okolice. Karierni
sejem mladih v Mariboru je zagotovo ena izmed pomembnih aktivnosti ŠGZ, ki omogoča tesno sodelovanje s člani
ŠGZ in hkrati spodbuja sodelovanje gospodarstva in izobraževalnega sistema v Podravju s ciljem spodbujanja mladih
za bodoče zaposlitve v gospodarstvu. Sejem je obiskalo več kot 2000 obiskovalcev.
Sejem so obiskali minister ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, rektor Univerze v
Mariboru dr. Zdravko Kačič in župan Mestne občine Maribor Aleksander Saša Arsenovič.
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1.2.7 7. Konferenca ženske podjetnosti – ko se posel prismodi
Regijski svet podjetnih žensk in podjetnic, ki že vrsto let aktivno deluje v okviru Štajerske gospodarske
zbornice, je danes pripravil že 7. konferenco ženske podjetnosti.
Pretekle konference so vedno pritegnile veliko udeleženk, dotikale so se različnih in zanimivih tem, sodelujoče gostje
so s svojim pogledom in izkušnjami vsaka iz svoje perspektive vedno naredile konferenco zanimivo, koristno in
vzpodbudno. In tako je bilo tudi letos, ko so se lotile zanimive teme o uspehu in neuspehu v poslovnem svetu.
V uvodnem vsebinskem nagovoru je dr. Aleksandra Lobnik, redna profesorica na Fakulteti za strojništvo Univerze v
Mariboru in direktorica Inštituta za okoljevarstvo in senzorje, IOS, izpostavila, da so praktično vse ženske, ki se podajo
tudi na pot podjetništva, v resnici multifunkcionalne, tudi zato, ker želijo biti odlične na vseh področjih. Izpostavila je
svoje izhodišče, ki ga je dobila skozi šport, kjer sta vztrajnost in trdo delo osnova za uspeh, ne pa tudi njegov garant.
»Človek potrebuje tudi samozavest, pogum in dovoliti si mora sanjati zmago in uspeh. V poslu je srečevanje z ovirami
vsakodnevno, ni jih enostavno reševati, vendar s tem tudi rastemo in se razvijamo. Zato tudi vztrajamo. Porazi so v
resnici pozitivna stvar, če nas usmerjajo v nove premisleke in nove priložnosti. Po mnogih letih v svetu podjetništva
sem vedno bolj prepričana, da bi se morale ženske še bolj povezovati in se podpirati. S podporo padci niso več tako
boleči,« je med drugim povedala zbranim.

Na konferenci sta Marta Turk, ustanovna predsednica Skupnosti slovenskih podjetnic, ki deluje pri Zavodu Meta,
in Vida Perko, predsednica Regijskega sveta poslovnih žensk in podjetnic, podpisali memorandum o sodelovanju,
saj imata organizaciji mnoge skupne cilje.
Podpis memoranduma je zaveza obeh organizacij, da bosta v prihodnje tesno sodelovali in se medsebojno podpirali
pri določenih projektih, kot so organizacija letne konference ženske podjetnosti, srečanje 500 podjetnic, letni posvet o
ekonomskem položaju žensk v Sloveniji, in da bosta sodelovali pri kandidiranju na mednarodnih in domačih razpisih,
ki vključujejo programske usmeritve obeh. Organizaciji si bosta tudi prizadevali za sodelovanje z drugimi podobnimi
skupinami v Sloveniji.
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Na konferenci so udeleženke podpisovale tudi apel za spremembo kazenskega zakonika v delu, ki zadeva spolno
nedotakljivost, k podpisu katerega poziva Amnesty International. Poziv je naslovljen in bo predan ministrici za
pravosodje Andreji Katič.
Podjetnice, združene v Regijskem svetu podjetnih žensk in podjetnic, so svojemu prepoznavnemu logotipu dodale
belo pentljo in se s tem pridružile ničelni toleranci do nasilja in pozivu, da mora tudi Slovenija v zakonu jasno opredeliti,
da je spolni odnos brez privolitve posilstvo in ob tem tudi nedvomno določiti, da molk ali odsotnost “ne” ne predstavljata
privolitve (soglasja).

V nadaljevanju so udeleženke prisluhnile izjemno zanimivim zgodbam osmih podjetnic:
Ingrid Logar iz podjetja Čeveljc, Alenki Kügerl, Enyo, Patriciji Šenekar, lastnici Hiške zelišč, Tini Arnuš iz Zelene Japke,
Petri Božič Blagajac iz Palete znanj, Maji Monrue, Coaching in intuitivne knjige, Ani Stopar, Arhitekturni biro AS, in
Alenki Mrzdovnik, ki ima Panorama glamping v Visolah pri Slovenski Bistrici.
Čeprav so podjetnice pripovedovale različne zgodbe, začele so iz različnih vzpodbud, so vse izpovedale izkušnje, ki
so jih dale skozi na svoji podjetniški poti, ko so se soočale z velikimi, na prvi pogled nerešljivimi pogledi, in tudi skozi
svojo pozitivno energijo našle pot za novo podjetniško pot ali za drugačno nadaljevanje obstoječe.
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1.2.8 Kadrovska konferenca – šestič: Iz prakse za boljšo prakso!
Na kadrovski konferenci smo se letos zbrali že šestič, kar je gotovo dokaz, da so teme, ki jih na konferencah
obravnavamo, zanimive in koristne. V šestih letih se je kadrovske konference udeležilo že več kot 280 udeleženk in
udeležencev ter na njej sodelovalo že 65 strokovnjakinj in strokovnjakov.

Ponovno smo v zelo prijetnem in sproščenem vzdušju ob strokovnih in zanimivih prispevkih predavateljev pridobili
nova ter poglobili obstoječa znanja s kadrovskega področja. In ponovno smo sledili našemu sloganu »Iz prakse za
boljšo prakso« ter posledično dobršen del časa namenili izmenjavi mnenj, praks in izkušenj, kar nam vsem pri
vsakodnevnem delu pride prav. Prav sproščena diskusija s predavatelji in izmenjava mnenj med udeleženci je tisti del
konference, na katerega smo zelo ponosni in za katerega menimo, da prinese največjo dodano vrednost vsem
udeleženkam in udeležencem. Za uspešnost podjetja, tako dolgoročno kot tudi kratkoročno, pa tudi seveda vseh drugih
institucij so namreč najbolj pomembni ljudje, zaposleni, ki s svojim delom, inovativnostjo, znanjem in motivacijo največ
prispevajo k dodani vrednosti in uspehu podjetja nasploh. Veseli nas, da je udeležba presegla meje naše regije in da
se dober glas o strokovnosti konference širi.
Letošnjo konferenco so sooblikovali strokovnjaki:
dr. Darja Senčur Peček, Pravna fakulteta Maribor
dr. Martina Šetinc Tekavc, Višje deovno in socialno sodišče
Helena Polič Kosi, odvetnica
Marijan Papež, direktor ZPIZ Slovenije
Barbara Zupančič, Šentprima, Zavod za rehabilitacijo in izobraževanje
Vili Močenik, Unior d.d.
Hermenn Gössinger, Magna Steyr Graz
Silvester Kmetič, KHD Skupina d.o.o.
Dr. Željko Čurić, OK Consulting d.o.o.
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1.2.9 Podelitev priznanj za najboljše inovacije Podravja 2019

Podelitev priznanj za najboljše inovacije podravske regije je za Štajersko gospodarsko zbornico tradicionalni dogodek,
je potekal letos že sedemnajstič. V skladu z razpisom je letos v razpisnem roku prispelo 21 inovacij, v inovacijske
predloge pa je bilo vključenih 110 inovatork in inovatorjev. Vse prispele vloge je pregledala strokovna komisija, ki jo je
vodil dr. Marjan Leber, v komisiji pa sta bila še Bruno Rumež in mag. Aleksandra Podgornik. Komisija se je odločila,
da podeli 4 zlate, 4 srebrne in 4 bronasta priznanja ter 8 priznanj za prispevek na področju inovativnosti. Pet najbolje
ocenjenih inovacijskih predlogov se bo uvrstilo v nacionalni izbor, ki ga organizira GZS s partnerji Ministrstvom za
gospodarski razvoj in tehnologijo RS in Javno agencijo Spirit Slovenija.
Zlata priznanja so prejele štiri inovacije. Ledinek Engineering, d. o. o., je podjetje, ki praktično vsa leta sodeluje in
dobiva najvišja priznanja, tudi letos je njihova produktna inovacija Linija za izdelavo križno lepljenih plošč z dvema
stiskalnicama in nanosom 2K lepila prejela najvišje priznanje. Zlato priznanje je prejelo tudi podjetje Highfly d.o.o. za
Električno desko, ki se dvigne nad gladino vode (Flaying Rodeo), podjetje Impol 2000 d.d. za Algoritem za pametno
filtracijo (APF) optičnega emisijskega spektra in Kvadro Studio d.o.o. za Otroški stol Nest.
Srebrna priznanja so prejele inovacije iz podjetij TPV Prikolice, d. o. o., Kreal inženiring d.o.o., Kovinarstvo Bučar
d.o.o. in Revolut-G d.o.o, bronasta priznanja pa so prejele inovacije iz Taluma, Primata, Studia Divizija in samostojni
inovator Dušan Caf.
Na prireditvi je mag. Aleksandra Podgornik med drugim izpostavila tako imenovane družbene inovacije: »Dobimo jih
vsako leto, letos jih je bilo 5 in moram reči, da bi si zares želela, da bi jih bilo v prihodnje še več. Predstavljajo namreč
refleksijo, da je treba inovativno razmišljati vedno in povsod. Samo inovativna družba lahko vzpodbuja tudi inovativne
projekte v gospodarstvu, kar je osnova razvoja.«
Z vsakoletnim izborom inovacij Podravja ŠGZ spodbuja podjetja in samostojne inovatorje k višji stopnji inovacij in
razvijanju inovacijske kulture, ki jo naše gospodarstvo pa tudi celotna družba nujno potrebuje za razvoj in poslovno
uspešno delo v domači in mednarodni konkurenci. Posebnost letošnjega razpisa je bil inovacijski izziv – Inovacije
razvite v sodelovanju z raziskovalno organizacijo, ki ga je prejela družba Talum d.d. Kidričevo.
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1.2.10 Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva v Podravju

V četrtek 28.11.2019 ob 16 30 uri je že četrto leto zapored potekal Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva za
spoznavanje poklicev.
Novost dneva odprtih vrat 2019 je, da je potekal vzporedno z Dnevom delodajalcev, ki je namenjen podpori kadrovanja
in povezovanja ponudbe in povpraševanja na trgu dela. Poleg mladih na prehodu v srednje šole so bili v podjetja
povabljeni tudi srednješolci, študenti in iskalci zaposlitve, ki iščejo nov izziv.
Eden od najboljših načinov za pridobivanje informacij glede poklicev in nadaljnjega šolanja je obisk delovnih mest, kjer
si lahko ogledamo, kaj zaposleni z določeno izobrazbo delajo. Tam nam zaposleni predstavijo različne poklice,
odgovorijo na številna vprašanja, ki se nam pojavijo šele, ko pridemo na obisk v podjetje. Ti odgovori in predstavitve
nam v nadaljevanju zelo pomagajo pri lastni odločitvi, katero srednjo šolo ali fakulteto bomo izbrali, ko bo to potrebno.
V Podravju je na Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva odprlo svoja vrata 13 podjetij
(ALUMINIUM KETY EMMI D.O.O., AVTOHIŠA KOLMANIČ & CO D.O.O., ELEKTRO MARIBOR D.D., ELPRO
LEPENIK & CO. D.O.O., FLAMIN AVTO D.O.O., GEBERIT PROIZVODNJA D.O.O., HYDAC D.O.O., INTELLEGOS,
D.O.O., NIGRAD D.D., PALFINGER D.O.O., PALOMA D.D., TALUM D.D. KIDRIČEVO, WALSTEAD LEYKAM
TISKARNA D.O.O.).
Bili smo na obisku v podjetju Geberit d.o.o., kjer so nam odprli vrata svojega podjetja. V podjetju Geberit so nas
pričakali trije zaposleni, ki so nam predstavili zgodovino podjetja in njihove izdelke, pokazali in predstavili proizvodnjo
ter odgovarjali na naša vprašanja glede vajeništva, procesov dela ter zaposlovanja. Njihov mladi vajenec, ki obiskuje
2.letnik srednje tehnične šole in se uči za orodjarja, nam je z navdušenjem predstavil svoj bodoči poklic. V Geberitu
so vzpostavili sistem vajeništva, saj na ta način pridobivajo nove kadre in hkrati omogočajo prenos znanja iz
starejše na mlado generacijo.
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1.2.11 Analiza pomena izvoza gradbenih in tehničnih storitev ter
problematike ureditve napotenih delavcev
Spremembe zakonodaje o posredovanju delovne sile morajo biti premišljene.
Vlada mora skrbeti, da bodo naša podjetja v tujini konkurenčna
Pomembna dejavnika slovenske gospodarske rasti sta izvoz in domača potrošnja.
V strukturi izvoza dosega izvoz storitev večji presežek kot izvoz blaga. Takšne rezultate lahko dosegamo z izvozom
storitev tudi zato, ker mnoga podjetja posredujejo delovno silo v okolja, kjer te izrazito primanjkuje. V Sloveniji je na
podlagi direktiv EU o prostem pretoku blaga, oseb, storitev in kapitala v zadnjih letih namreč zrastlo veliko podjetij, ki
so svojo priložnost našla na področju izvoza storitev v države EU, pa tudi širše.
Umeščenost v središču Evrope, velika količina tehničnega in drugega znanja, poznavanje tujih jezikov in pregovorna
slovenska prilagodljivost so ta podjetja tekom let pripeljala do pomembnega generatorja slovenske gospodarske rasti
in zaposlovalca, saj po nekaterih ocenah zaposlujejo že več kot 50.000 ljudi.

Slovenska podjetja, ki opravljajo storitve v tujini, morajo spoštovati tako domačo kot zakonodajo države, v
kateri storitve opravljajo.
V tujini mora slovensko podjetje plačati delavca v skladu z zakonodajo po kraju opravljanja dela, torej morata biti bruto
plača slovenskega delavca in na primer lokalnega delavca na istem delovnem mestu enaki (v skladu z veljavnimi
kolektivnimi in branžnimi pogodbami). Ker pa imajo članice EU različne lokalne zakonodaje v zvezi z obremenitvijo
bruto plače in različno obravnavo raznih dodatkov k plači, posledično prihaja do različnih neto izplačil delavcem.
Lokalne zakonodaje predpisujejo, kakšen delež od bruto plače se plačuje za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje,
višino dohodnine itd.
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Trenutna slovenska zakonodaja, ki opredeljuje način obračuna plač napotenih delavcev, velja že nekaj časa in
omogoča konkurenčen način izplačila plače napotenim delavcem. Omogoča tudi višje končno neto izplačilo delavcem.
Le-to se po eni strani preliva v domačo potrošnjo, kar predstavlja veliko narodno gospodarsko korist, in po drugi strani
preko višjih plač zagotavlja višji standard domačega prebivalstva. In to je dobro tako za državo Slovenijo kot za njene
prebivalce.
Slovenijo v kratkem čakajo spremembe zakonodaje, povezane s čezmejnim izvajanjem storitev, kot
implementacija novih EU direktiv.
V času priprave na spremembe, ki jih mora pripraviti in v sprejem predlagati Vlada RS, je Regijski svet izvajalcev
čezmejnih storitev v Štajerski gospodarski zbornici na temelju »Analize pomena izvoza gradbenih in tehničnih storitev
ter problematike ureditve napotenih delavcev«, ki so jo pripravili Jože Damijan, vodja projekta, s sodelavcema Črtom
Kostevcem in Nejcem Jarmom, danes predstavil najpomembnejše izsledke analize. Predvsem so si zastavljali
vprašanja, kaj bi ob potencialni spremembi evropske zakonodaje na področju čezmejne napotitve delavcev pomenila
ustavitev ali bistveno zmanjšanje izvoza gradbenih, tehničnih in transportnih pa tudi vseh drugih storitev, ki jih izvajalci
čezmejnih storitev izvajajo.
Predvidoma bi imela takšna sprememba poslovnega okolja tako neposredne kot tudi posredne učinke na panoge
storitvenega izvoza ter tudi ostale panoge v severovzhodni Sloveniji in ostalih delih države. Omenjena analiza je
pokazala, da bi lahko prišlo do občutnejših izgub delovnih mest. Skupno bi po osnovnem scenariju lahko prišlo do
izgube dobrih 10 tisoč delovnih mest, po pesimističnem pa še za 3 tisoč delovnih mest več. Vprašanje, ki se postavlja,
je, ali se zakonodajalec zaveda vseh posledic, ki bi jih nekritično uvajanje sprememb lahko prineslo. Gre tako za
posredne kot tudi neposredne učinke na celotni BDP.
Ob tem smo v Štajerski gospodarski zbornici izpostavili, da bi največje breme nosila prav podravska regija,
saj je število izvajalcev čezmejnih storitev v regiji veliko.
Velikokrat se s površnim gledanjem in nepoznavanjem problematike podjetja izvajalce čezmejnih storitev obtožuje
slabih praks pri zaposlovanju. Pri tem so člani regijskega sveta izpostavili, da posamezne nedovoljene prakse, ki
morajo biti predmet obravnav ustreznih organov, nikakor ne bi smele onemogočati podjetij, ki svoje delo opravljajo v
skladu z zakonodajo in po vseh predpisanih postopkih. Država Slovenija pa se mora boriti za čim bolj konkurenčno
gospodarsko okolje ter spodbujati dejavnosti, ki imajo pozitiven vpliv na gospodarsko rast, večji standard in tudi
blaginjo celotnega prebivalstva v Sloveniji in slovenskih podjetij v tujini. Predvsem pa pri tem ne sme podleči vsakemu
pritisku posameznih interesnih skupin v Sloveniji ali Evropski uniji.
Povzeto po »Analiza pomena izvoza gradbenih in tehničnih storitev ter problematike ureditve napotenih
delavcev«, ki so jo pripravili Jože Damijan, vodja projekta in Črt Kostevc in Nejc Jarm, sodelavca. Grant Thornton
Advisory, d.o.o., Ljubljana, avgust 2019.
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1.3 ORGANIZACIJA DOGODKOV
V letu 2019 smo organizirali 66 dogodkov, ki se jih je udeležilo več kot 5.000 udeleženk in udeležencev. Med dogodki
je bilo 27 seminarjev oz. delavnic, 10 sej regijskih svetov in drugih dogodkov, 3 individualna B2B srečanja ter
gospodarskih delegacij, 8 konferenc, 7 okroglih miz ter 11 poslovnih srečanj in ostalih dogodkov.
Datum
20.12.2019
12.12.2019
6.12.2019
29.11.2019
27.11.2019

Naslov dogodka
Seja RSIČS
SPOT+SRIP: Uvajanje krožnih sprememb v gospodarstvu s pomočja LCA
SPOT: HARMONIJA ZDRAVJA IN VITALNOSTI NA DEL. MESTU
7. Konferenca ženske podjetnosti - Ko se posel prismodi
Osnove uspešne prodaje na Amazonu

26.11.2019 Posvet - Pomen dobrega počutja zaposlenih za učinkovito delo
Predstavitev “Analize pomena izvoza gradbenih in tehničnih storitev ter
19.11.2019 problematike ureditve napotenih delavcev”
TEHNOLOŠKO RAZVOJNO POSLOVNO SREČANJE Z B2B RAZGOVORI Z
17.11.2019 MADŽARSKIMI PODJETJI S PODROČJA AVTOMOBILSKE IND.
14.11.2019 SRIP - Karierni sejem mladih, Maribor
13.11.2019 KARIERNI SEJEM – Sejem poklicev in izobraževanja za mlade v Mariboru
13.11.2019 6. Kadrovska konferenca KAKO? – Iz prakse za boljšo prakso
8.11.2019 12 DEJAVNIKOV INOVIRANJA
6.11.2019 TRAJNOSTNE POSL.STRATEŠKE TRANSFORMACIJE IN EKO SKLAD
4.11.2019 SPOT: SPLOŠNI AKTI PODJETJA
24.10.2019 9. seja RS davčno in finančno področje
22.10.2019 SRIP – mednarodna konferenca TBMCE 2019, Portorož
16.10.2019 Podelitev priznanj Podravsko podjetje leta
Posvet – Obratno mentorstvo v luči medgeneracijskega sodelovanja in staranja
14.10.2019 delovne sile
11.10.2019 Strokovni posvet o NEPN in cPVO
8.10.2019 Seja RSICS Vander-elst viza
30.09.2019
26.09.2019
24.09.2019
23.09.2019
19.09.2019
17.09.2019
13.09.2019
6.09.2019
5.09.2019
21.06.2019
21.06.2019
20.06.2019

SRIP – Udeležba – Slovenski dan v Cernu, Švica
SRIP - Packaging Conference ICP FTPO
Osnove uspešne prodaje na Amazonu
SRIP - Sustainable Business Models in Circular Economy
SRIP - Strokovna delavnica Sekundarne surovine in Funkcionalni materiali
SRIP-Strokovna delavnica Procesi in tehnologije in Biomasa in alternativne
surovine - prenova Akcijskega načrta
SRIP- strokovna delavnica Trajnostna energija - prenova Akcijskega načrta
SPOT: PRODAJA JE; NE GLEDE NA STAROST, ZNANOST UMENTNOST IN
IGRA
SRIP - Strokovna konferenca Razvojni izzivi embalažne panoge v krožnem
gospodarstvu
Srečanje RS za energetiko 03/19
SRIP-Delavnica JR KOC 3.0, potencialni partnerji za KOC-Krožno gospodarstvo
Srečanje RS za energetiko 02/19

18.06.2019 Posvet o minimalni plači in 8. seja RS za davčno in finančno področje
17.06.2019 Izredna seja Regijskega sveta izvajalcev čezmejnih storitev (RSIČS)
14.06.2019 Kako do uspešne prodaje na Amazonu
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6.06.2019
30.05.2019
29.05.2019
28.05.2019
23.05.2019

Podelitev priznanj najboljšim inovacijam podravske regije 2019
SPOT: KLJUČNI KORAKI PRI NAPOTITVI DELAVCEV V ŠVICO
Srečanje RS za energetiko 01/19
Aktivno in zdravo staranje zaposlenih - priložnost za gospodarstvo
SPOT: KAKO IZBOLJŠATI (PO)GOVORNE VEŠČINE

16.05.2019 Zaposlitveni sejem Moje Delo - Maribor 2019
19.04.2019 SRIP: mednarodna konferenca Circular Change
SPOT: IRAN, POSLOVNI IZZIV ZA DRZNE-ŠE VEDNO SE DA POSLOVATI Z
17.04.2019 IRANOM
17.04.2019 SRIP, mednarodni dogodek krožno gospodarstvo Gradec
16.04.2019 SPOT: DELO PODJETNIKA Z AVSTRIJO IN V AVSTRIJI
11.04.2019 OBISK TOVARNE TPV NA DOLENJSKEM
3.04.2019 SPOT: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN VARNO DELO ZAPOSLENIH
1.04.2019 B2B srečanja z avstrijskimi podjetji na področju turizma in ogled dobrih praks
1.04.2019 Finančni zajtrk: Aktualno s Slovenskega podjetniškega sklada
28.03.2019 Najpogostejše kršitve, ki so jih zaznali delovni inšpektorji v letu 2018
26.03.2019 Informativni posvet: Kohezijska politika in nepovratna sredstva za zasebni sektor
19.03.2019 SPOT: NAPOTITEV DELAVCEV NA DELO V DRŽAVE BIVŠE JUGOSLAVIJE
15.03.2019
13.03.2019
26.02.2019
25.02.2019
12.02.2019

3. seja Upravnega odbora SRIP
SRIP - posvet odpadki in ponovna uporaba v krožnem gospodarstvu
Predstavitev SID banke v Ormožu
SPOT: OBVLADOVANJE TVEGANJ V DOBAVNIH VERIGAH
Spremembe uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

11.02.2019 Srečanje RS za energetiko z državno sekretarko M za infrastrukturo
25.01.2019
25.01.2019
24.01.2019
23.01.2019
22.01.2019
18.01.2019
15.01.2019
9.01.2019
6.12.2019
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Srečanje RS za energetiko s poslanci regije
SPOT: KLJUČNE SPREMEMBE SRS V LETU 2019
Finančni zajtrk s SID banko
SPOT: Uspešne e-mail kampanje
2. seja tehnološkega sveta SRIP - Krožno gosapodarstvo
Davčni obračun in letno poročilo za leto 2018
SPOT: preprečevanje in zdravljenje izgorelosti na delovnem mestu
Redna seja RS IČS
DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA 2017

drugi dogodki
delavnica
seja RS
konferenca
delavnica
individualni
razgovori
konferenca
delavnica
poslovna
srečanja
delavnica
poslovna
srečanja
delavnica
gospodarske
delegacije
drugi dogodki
seja RS
okrogla miza /
posvet
delavnica
poslovna
srečanja
drugi dogodki
seminar
delavnica
seminar
okrogla miza /
posvet
okrogla miza /
posvet
seminar
seminar
delavnica
seja RS
seminar
delavnica
seja RS
seminar
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1.4 IZVAJANJE PROJEKTOV
1.4.1 Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo – Mreže za prehod v krožno
gospodarstvo (SRIP – Krožno gospodarstvo) – 3. faza 2020-2022
Projektni partnerji:
•
•
•

Štajerska gospodarska zbornica, upravljavka in koordinatorica SRIP na nacionalni ravni.
Kemijski inštitut (soustanovitelj SRIP).
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru (soustanoviteljica SRIP).

ŠGZ ima v okviru SRIP - 3. faze ima vlogo povezovalke in ‘partnerja’ z Ministrstvom za gospodarski razvoj in
tehnologijo, ki podpira delovanje SRIPov ter koordinatorke celotnega SRIP - Krožno gospodarstvo na ravni Slovenije,
ter intenzivno sodeluje s Službo Vlade RS za regionalni razvoj in evropsko kohezijsko politiko, kakor z drugimi
ministrstvi.
Namen projekta:
Uresničevanje oz. implementacija Strategije pametne specializacije S4 za preboj slovenskega gospodarstva na tuje
trge in uresničevati cilje:
1. Povezati različne deležnike, gospodarske subjekte, izobraževalno – razvojno in raziskovalne institucije (RRI),
nevladne organizacije, državo in druge zainteresirane v verige vrednosti z zaključenimi snovnimi tokovi in
razviti nove krožne poslovne modele.
2. Prispevati k izboljšanju indeksa snovne učinkovitosti / produktivnosti iz 1,07 (leto 2011) na 1,50 (2020).
3. Prispevati k povečanju deleža visokotehnoloških proizvodov in storitev z visokim deležem znanja na globalnih
trgih (nov razvoj, inovacije).
4. Prispevati k dvigu dodane vrednosti na zaposlenega.
5. Prispevati k dvigu podjetniške aktivnosti s sedanjih 11 % vsaj na raven povprečja EU - 12,8%.
Poslovni model SRIP – Mreže za prehod krožno gospodarstvo je sestavljen iz šestih fokusnih področij /trajnostna
energija, biomasa in alternativne surovine, sekundarne surovine, funkcionalni materiali, procesi in tehnologije ter krožni
poslovni modeli/ in horizontalne IKT mreže, ki deluje v okviru SRIP Pametna mesta in skupnosti.
Ključne aktivnosti:
•
•
•
•
•

izvedba številnih strokovnih delavnic, posvetov, delovnih delovnih srečanj s člani SRIP,
izvedba mednarodnih konference ter srečanja s tujimi sorodnimi grozdi (angl. clusters) za potrebe strateškega
sodelovanja (npr. Bavarska in druge države, z trgi za člane SRIP),
izvajanje Akcijskega načrta SRIP (poslovne strategije), ki jo potrjuje delovna skupina državnih sekretarjev
ministrstev,
izbor inovacij Podravja – tema krožno gospodarstvo,
mreženje, povezovanje, sodelovanje ter informiranje o novostih na področju krožnega gospodarjenja na ravni
EU in globalno administrativna tehnična pomoč ter koordinacija pri projektih javnih razpisov za kandidiranje
za sredstva članov SRIP iz vrst gospodarstva.

V SRIP sodelujejo tudi člani ŠGZ: Surovina d.o.o., Primat d.d., IOS, d.o.o., Snaga d.o.o., Maribor, Talum d.d.;
Aerodrom Maribor d.o.o., DEM d.o.o., Ikema d.o.o.. Celotno članstvo SRIP: 73 članov, od tega 47 malih, srednje velikih
in velikih podjetij.
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1.4.2 Razvoj novih inovativnih metod za čezmejni razvoj in spodbujanje
dualnega usposabljanja v kovinskem sektorju (INNOVET)
Projektni partnerji:
•
•
•
•
•

BFI Burgenland.
Šolski center Ptuj.
Palfinger.
Bit Media E-solutions GmbH Graz.
Štajerska gospodarska zbornica.

Namen projekta:
Projekt razvija inovativne pristope za deficitarne poklice s poudarkom na deficitarnem poklicu kovinski tehnik (varilec)
kot pilotski primer. Poleg tega se določijo ukrepi za boljše poklicno usmerjanje in izvedejo aktivnosti za lažji prehod v
vajeniški poklic in za osveščanje o pomenu usposabljanja za strokovne delavce. Sistem dualnega usposabljanja se
izboljšuje z analizo in razvojem učnih načrtov ter inovativnimi ukrepi in se z uporabo novih metod e-učenja in
kombiniranega učenja prilagaja zahtevam sedanjosti. V skladu s potrebami se učitelji in mentorji usposabljajo skupaj,
pri tem pa nastaja čezmejna skupina izobraževalcev. Ker problematika zadeva skupni trg dela, je treba s čezmejnimi
inovativnimi ukrepi poiskati skupne rešitve.
Ključne aktivnosti:
•
•
•
•

koordinacija s podjetji glede vajencev,
izdelava orodij za vrednotenje v sodelovanju z ŠC Ptuj in Zavodom za zaposlovanje,
pomoč pri izdelava učnega načrta s strani gospodarstva in promocija poklica med mladimi,
organizacija kariernih sejmov za mlade.

1.4.3 SPOT svetovanje Podravje
Projektni partnerji:
•
•
•
•
•

Zavod Mariborska razvojna agencija.
Štajerska gospodarska zbornica.
Obrtno-podjetniška zbornica Maribor.
ZRS BISTRA Ptuj.
RIC Slovenska Bistrica.

Namen projekta:
Podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se srečujejo s
podjetniškimi izzivi, ter izboljšanje podjetniške kulture. Poudarek projekta je na:
• krepitvi podjetniškega potenciala za MSP,
• pospeševanju ustanavljanja novih MSP (novi potencialni člani ŠGZ).
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Ključne aktivnosti:
•

Informiranje o podjetniških vsebinah v regiji;
-

•

posredovanje informacij o regionalnih podjetniških aktivnostih za oblikovanje nacionalnega e-biltena Moj
spletni priročnik;
redno informiranje o aktivnostih na področju spodbujanja podjetništva;
priprava člankov o podjetniških temah in aktivnostih v regiji.

Svetovanje za potencialne podjetnike in MSP;

Osnovno svetovanje iz različnih področij, ki se lahko zaključi tudi z e-postopki, skladno s predpisi, ki urejajo sodni
register ali postopki za pridobivanje subvencij
•

Usposabljanja in delavnice za potencialne podjetnike in MSP;

a) Usposabljanja kot pridobivanje, razvijanje in izboljšanje tistih sposobnosti, veščin, navad in kompetenc potencialnih
podjetnikov ali MSP, ki jim bodo omogočile večjo učinkovitost in konkurenčnost ter s tem doseganje ciljev podjetja
b) Delavnice, na katerih se udeleženec osredotoči na konkreten izziv podjetja ali podjetniške ideje in ga nato s
praktičnimi vajami razvija in implementira.
Tako usposabljanja kot delavnice se izvajajo na področjih, ki spodbujajo podjetniško kulturo in povečujejo podjetniško
dejavnost.
•

Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti;

Izmenjava dobrih praks, predstavitve izkušenj tako znotraj Slovenije, kot čezmejno z namenom povezovanj-mreženj
in odpiranja novih poslovnih priložnosti tako za potencialne podjetnike kot tudi za MSP
•

Animiranje in povezovanje regionalnega okolja;
-

mreženje subjektov podpornega okolja (šole, zbornice, združenja, društva…) in promocija aktivnosti
SPOT regije ali ukrepov spodbujanja podjetništva;
informiranje o spodbujanju podjetništva v regiji in storitvah SPOT regije;
promocija storitev SPOT regije preko osebnih obiskov pri MSPjih;
srečanje s predstavnikom vsake občine - vsako leto srečanje s predstavnikom občine z namenom
spodbujanja podjetništva v regiji;
udeležba na dogodkih čezmejnega povezovanja - sodelovanje in povezovanje s sorodnimi institucijami
v sosednjih državah

1.4.4 SOCIOLAB
Projektni partnerji:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova.
TKALKA, zadruga za razvoj družbenih in tehnoloških inovacij z.b.o., socialno podjetje.
Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije (CAAP), socialno podjetje.
CITILAB, Zavod za razvoj kreativnih tehnologij Maribor, socialno podjetje.
PRJ HALO Podeželsko razvojno jedro.
Štajerska gospodarska zbornica.
Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica.
Zavod PIP, Pravni in informacijski center Maribor.
Združenje socialna ekonomija Slovenije, socialno podjetje.
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj.
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Namen projekta:
Vzpostavitev celovitega ekosistema za krepitev potencialov posameznikov, iniciativ in skupnosti z namenom razmaha
socialne ekonomije (socialnih podjetij in zadrug) ter s tem povezanega ustvarjanja in ohranjanja kvalitetnih in trajnih
delovnih mest v sektorju socialne ekonomije ter širitve ponudbe dostopnih (družbeno) inovativnih produktov.
Ključne aktivnosti:
• Organizacija in izvedba promocijskih sejmov z dnevi odprtih vrat socialne ekonomije v Podravju, ki bodo
potekali na različnih lokacijah v Podravju,
• Oblikovanje sekretariata/ekipe ekosistema in bazena mentorjev (zunanji svetovalci).

1.4.5 Projekt »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje
delovne sile – Zdravo in aktivno v prihodnost« (projekt NAPREJ)
Prijavitelj:
•
•

Fundacija PRIZMA.
Štajerska gospodarska zbornica, podizvajalec.

Namen projekta:
Razviti Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj, ki
bo predstavljal sistematično in strokovno osnovano rešitev za delodajalce, ki bo odgovarjala na problem soočanja
zlasti starejših zaposlenih s psihosocialnimi dejavniki tveganja, ki v naši regiji predstavljajo vedno večji problem
predvsem večjim podjetjem.
Z načrtovanimi projektnimi aktivnostmi bomo izboljšali duševno zdravje zaposlenih v pilotskih podjetjih, njihovo
obvladovanje PSDT ter medosebne odnose na delovnem mestu, kar se bo posledično odražalo v nižji bolniški
odsotnosti, manjšem številu nesreč in poškodb pri delu ter manjšem številu prezgodnjih upokojitev.
Ključne aktivnosti:
•
•
•

izvedba izobraževanj za promotorje duševnega zdravja, za zaposlene, zlasti starejše,
razvoj izobraževalnih vsebin za vodstvene kadre,
komunikacija, informiranje in promocija.

Sodelujoči člani ŠGZ: Gorenje Surovina d.o.o., Nova KBM d.d., Pošta Slovenije d.o.o., Talum d.d.

1.4.6 Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo
staranje zaposlenih (POLET)«
Vodilni partner:
Združenje delodajalcev Slovenije
Projektni partnerji:
•
•
•
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Štajerska gospodarska zbornica.
Gospodarska zbornica Slovenije in
Obrtna zbornica Slovenije.
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Namen projekta:
Sledenje usmeritvam EU na področju aktivnega in zdravega staranja ter reševanju problematike, bo v projektu »Razvoj
celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)« razvit in v 120
podprtih podjetjih implementiran inovativen celovit poslovni model za delodajalce za aktivno in zdravo staranje
zaposlenih, ki bo delodajalcem iz Kohezijske regije vzhodne Slovenije (KRVS) pomagal pri načrtovanju, izvajanju.
Ključne aktivnosti:
•
•
•
•

•
•

Brezplačna analiza stanja na področju aktivnega in zdravega staranja ter odsotnosti z dela v vašem podjetju.
Interne strategije in akti, ki bodo podlaga za izvajanje ukrepov s področja aktivnega in zdravega staranja ter
odsotnosti z dela.
Brezplačno usposabljanje in izobraževanje za delodajalce in zaposlene s področja zdravega in aktivnega
staranja zaposlenih ter odsotnosti z dela.
Brezplačno svetovanje, podporo pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju ukrepov s področja aktivnega in
zdravega staranja ter odsotnosti z dela in strokovno pomoč tima strokovnjakov s področja promocije zdravja
na delovnem mestu.
Dostop do strokovnih gradiv in podpornih orodij pri upravljanju z aktivnim in zdravim staranjem ter odsotnostjo
z dela.
Priporočila za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih.

Sodelujoči člani ŠGZ: F.A. Maik d.o.o., Mariorski vodovod d.o.o., Nigrad d.d., Dom Danice Vogrinec, Alma Mater
Europea, Paloma d.d., Primat d.d., Snaga d.o.o., Talum d.d., Tenzor d.o.o.

1.4.7 Štartaj kariero s potencialom
Projektni partnerji:
•
•

Fundacija Prizma.
Štajerska gospodarska zbornica, podizvajalec.

Namen projekta:
Pomagati podjetjem pri kadrovski reorganizaciji za zaposlene katerih delovna mesta so ogrožena. Z raznimi ukrepi in
izobraževanji se tako razbremeni delodajalca in zaposlenemu omogoči uspešnejšo tranzicijo na novo delovno mesto
ali pri iskanju novega delovnega mest drugod. Projekt sam se orientira tako ciljno na zaposlene. V projektu sodelujemo
prav zato, ker razbremenjuje naše člane pri kadrovski problematiki in izboljšuje konkurenčnost z usposbljanji za boljšo
kvalifikacijo že obstoječe delavne sile.
Ključne aktivnosti:
•

Animiranje podjetij, članov ŠGZ, za sodelovanje v projektu

Sodelujoči člani ŠGZ: Talum d.d., NKBM d.d., Pošta Slovenije d.o.o, TBP Lenart d.o.o.
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1.4.8. Pospeševanje ženskega podjetništva v Podonavski regiji (WOMEN IN
BUSINESS)
Projektni partnerji:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regional Agency for Entrepreneurship and Innovations – Varna (BG), vodilni partner.
Innovation Region Styria LTD (AT).
Technology Park Varaždin LTD (CRO).
Bwcon GmbH (DE).
Mariborska razvojna agencija (SI).
Štajerska gospodarska zbornica (SI).
Pannon Business Network Association (HU).
University of Pannonia (HU).
The Association of Small and Medium Enterprises Constanta (RO).
OVIDIUS University of Constanta (RO).
School of Economics and Business, University of Sarajevo (BiH).
Organisation for Small and Medium Enterprise Sector Development (MO).

Namen projekta:
Spodbuditi mlade ženske iz Podonavske regije, ki imajo poslovne ideje in so se pripravljene podati na poslovno pot, k
ustanovitvi in razvoju lastnih podjetji ter prispevati k njihovem kariernemu uspehu.
Projekt stremi k izboljšanju strukturnih priložnosti za mlade podjetnice, pri čemer prispeva k boljšim pogojem za vse
podjetne ženske in podjetnice.
Ključne aktivnosti v letu 2020:
•
•
•

pilotno testiranje štirih ženskih podjetniških centrov, ki so nastali v okviru projekta v Bolgariji, Romuniji, na
Madžarskem in v Bosni in Hercegovini (aktivnost vodi ŠGZ),
izdaja vodnika dobrih praks s področja spodbujanja ženskega podjetništva,
priprava priporočil za oblikovalce politik, ki zadevajo razvoj ženskega podjetništva.

O projektnih aktivnostih obveščamo članice Regijskega sveta podjetnih žensk in podjetnic, ki deluje v okviru Štajerske
gospodarske zbornice. Kjer relevantno, jih povabimo k aktivnemu sodelovanju.
Dvakrat letno se v prostorih Štajerske gospodarske zbornice srečujejo tudi nacionalni deležniki s področja ženskega
podjetništva, katerim ŠGZ in MRA predstavita rezultate projekta. Na srečanjih si izmenjamo izkušnje, usklajujemo
aktivnosti in diskutiramo o vsebinah projekta.

1.4.9 Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (eVZD)
Projektni partnerji:
•
•
•
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Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti VZHOD.SI, ustanova (vodilni partner).
Štajerska gospodarska zbornica.
Združenje delodajalcev Slovenije.
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Namen projekta:
Dvigniti raven varnosti in zdravja pri delu v podjetjih, pri čemer bo posebna pozornost namenjena zaposlenim, starejšim
od 45 let.
Aktivnosti v projektu:
•
•
•

Vzpostavitev e-učilnice za delodajalce in druge odgovorne osebe za področje varnosti in zdravja pri delu.
Konkretna prilagoditev delovnih mest v najmanj 15 organizacijah iz najbolj izpostavljenih gospodarskih
dejavnostih po številu nezgod pri delu.
Medijska kampanja - s pomočjo izobraževanj in konkretnih prilagoditev, ozaveščati javnost o pomenu
zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, zlasti za starejše od 45 let.

Ključne aktivnosti v letu 2020:
•

•

•
•

Sodelovanje pri oblikovanju platforme e-učilnice in podpornih orodij, učnih ter strokovno-informativnih gradiv
na e-učilnici, priprava načrta promocije e-učilnice, priprava in izdelava promocijskega gradiva za namen
promocije e-učilnice, skrb za ažurno informiranost in osveščanje strokovne, splošne in ostale zainteresirane
javnosti o e-učilnici.
Sodelovanje pri aktivnostih obveščanja in informiranja delodajalcev o vključitvi ter sodelovanju v projektu,
sodelovanje pri razpisu za organizacije in izboru organizacij, v katerih se bodo prilagodila delovna mesta ter
aktivnosti stalnega spremljanja izvajanja prilagoditev v organizacijah.
Sodelovanje pri izdelavi 5x izobraževalnih posnetkov, sodelovanje pri izdelavi 10x promocijskih posnetkov za
širšo javnost.
Aktivno sodelovanje pri izvedbi aktivnosti medijske kampanje; sodelovanje pri organizaciji in izvedbi 1.
uvodne novinarske konference in 1. nacionalne strokovne konference, organizacija in izvedba 10x strokovnoinformativnih dogodkov v obliki regijskega posveta/okrogle mize.

1.4.10 Horizon 2020: SMEmPower Efficiency - Celovit pristop k energetski
učinkovitosti
Projektni partnerji:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (EL), vodilni partner.
Štajerska gospodarska zbornica (SI).
Teeside University (UK).
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (RO).
Omospondia Ergodoton & Viomikhanon Kyprou (CY).
Servelect SRL (RO).
EnerGia-Da (IT).
Universitat Politechnica de Valencia (ES).
Panepistimio Ditikis Makedonias (EL).
Adelphi Research Gemeinnutzige GMBH (DE).

Namen projekta:
Namen tega evropskega raziskovalnega projekta je pomagati in usposabljati mala in srednje velika podjetja (MSP) ter
njihove zaposlene pri izvajanju energetskih pregledov in ukrepih za povečanje njihove energetske učinkovitosti. Projekt
uporablja celoviti pristop za reševanje izzivov na ravni nosilcev ter na organizacijski in institucionalni ravni. V sklopu
tega projekta se bo razvil integrirani brezplačni program izobraževanj in usposabljanj, namenjen zaposlenim,
strokovnemu osebju in vodstvu MSP. Zaposleni se bodo usposabljali za ocenjevanje finančnih in tehničnih informacij,
kar jim bo omogočilo oceno stroškovne učinkovitosti ukrepov za energetsko učinkovitost. V sklopu projekta bomo nato
pridobljeno znanje uporabili v pilotnih podjetjih. Vsi udeleženci uspešno opravljenega brezplačnega usposabljanja
bodo pridobili tudi javno priznano listino – certifikat, priznan na vseevropski ravni, akreditiran z ECTS.
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Izobraževanja za MSP bodo predvidoma načrtovana, pripravljena in izvedena v sodelovanju z Univerzo v Mariboru.
Glede na institucionalno raven pa bodo delavnice združile MSP in predstavnike finančnih institucij, da bi preučili načine
financiranja projektov na področju energetske učinkovitosti.
Cilj je odpraviti vrzel med energetskimi pregledi in ukrepi. ŠGZ je kot partner med drugim zadolžena za izvedbo analize
energetske učinkovitosti in upravljanja z energijo v MSP v Sloveniji. Ocena partnerjev projekta je, da bodo ukrepi
projekta SMEmPower Efficiency privedli do okvirnega prihranka primarne energije 24,87 GWh/leto in omogočili vsaj 4
milijone EUR naložb. S projektom se bo prispevalo k uresničevanju ciljev večje energetske učinkovitosti in prehod v
nizkoogljično družbo.
Ključne aktivnosti:
•
•
•
•

Brezplačno izobraževanje in usposabljanje (akreditirano na evropski ravni) na področju upravljanja z energijo
za zaposlene, strokovne osebje in vodstvo v malih in srednje velikih podjetjih.
Učinkovito upravljanje z energijo (zmanjšanje porabe in stroškov energije).
Dodana vrednost glede izobrazbe usposobljenih kadrov.
Partnersko sodelovanje, izmenjava znanj ter izkušenj.

Za potrebe izvajanja in akreditiranja programa izobraževanja in usposabljanja je s slovenske strani predvideno
sodelovanje z Univerzo v Mariboru, Fakulteto za energetiko. Sodelovanje bo prav tako potekalo z malimi in srednje
velikimi podjetji, ki se bodo pridružili sodelovanju v projektu.

1.4.11 Kompetenčni center mreže za prehod v krožno gospodarstvo
Projektna pisarna:
•
•

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, prijavitelj projekta
Štajerska gospodarska zbornica, strokovni partner

Projektni partnerji:
Bobič Yacht Interior
Boson
Cablex Plastik
Chemcolor
Evropski kulturni in tehnološki center Maribor
ESOL
Helios
IOS
Zavod KNOF
Kočevski les
Komunala Kočevje
Komunala Slovenj Gradec
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NOLICOM
Paloma
PODGORJE
POLYCOM
Predilnica
Litija
RACI
SIMBIO
STATUS
Surovina
TOMPLAST
ZEOS
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Namen projekta:
Izboljšati ključne kompetence, produktivnost, ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih v podjetjih/članih partnerstva ter
krepitev partnerstva in s tem konkurenčnosti slovenskega gospodarstva preko neformalnih oblik usposabljanj na
ključnem področju S4 - Mreže za prehod v krožno gospodarstvo.
Glavne aktivnosti in področja sodelovanja med partnerji:
•
•
•
•
•
•
•

izvedba usposabljanj zaposlenih v podjetjih,
vzpostavitev in delovanje programskega sveta partnerstva, strokovne skupine kadrovikov, projektnega sveta,
izvedba skupnih usposabljanj v organizaciji projektne pisarna,
priprava in razvoj trajnostnega programa usposabljanj na področju S4 – Mreže za prehod v krožno
gospodarstvo,
aktivnosti sodelovanja s SRIP - Krožno gospodarstvo,
spremljanje učinkovitosti usposabljanj,
informiranje in promocija.

Projektna pisarna, katere sestavni del je ŠGZ, koordinira izvedbo usposabljanj in postavlja oz. usklajuje temeljna
pravila, katera usposabljanja so tista, ki so ustrezna in ključna za projekt. Vloga projektne pisarne je ključna tudi pri
ustrezni izvedbi izbora usposabljanj.
V okviru partnerstva in v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki, nastaja pomemben rezultat projekta, tj. trajnostni
program usposabljanj. Namen programa usposabljanj je pridobitev specifičnih znanj s področja, kjer so v partnerstvu
oziroma na ključnem področju S4 – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, zaznani primanjkljaji kompetenc.
Dokument bo zasnovan trajnostno v želji po dolgoročnih učinkih in uporabnosti tudi po preteku projekta.
V projekt je vključenih 27 podjetji iz različnih panog, ki prihajajo iz različnih krajev po Sloveniji. Od tega je 10 podjetji
(AlgEN, EKTC, IOS, Helios, Knof, Kočevski les, Predilnica Litija, Raci, Surovina, ZEOS) včlanjenih tudi v SRIP - Krožno
gospodarstvo, 4 podjetja (Paloma, IOS, Surovina, EKTC) pa so člani ŠGZ.
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1.5 ORGANI ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE
Skupščina
Na 13. skupščini ŠGZ, ki je potekala 14. maja 2019, je bil za predsednika skupščine ŠGZ za obdobje štirih let ponovno
izvoljen dr. Dušan Jovanovič. 13. redna seja skupščine je bila 14.05.2019. Vodil jo je predsednik skupščine dr. Dušan
Jovanovič. Skupščina je obravnavala in potrdila zapisnik 12. redne seje skupščine, poslovno in finančno poročilo za
leto 2018, program dela in finančni načrt za leto 2019, določila višino članarine za leto 2019, obravnavala in potrdila
predlagane kandidatne liste za člane upravnega odbora ŠGZ, nadzornega odbora ŠGZ in predsednika NO in ŠGZ in
obravnavala in potrdila predlagane-ga kandidata/-ke za predsednika/-co skupščine ŠGZ.
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor za 4-letno mandatno obdobje 2019-2023 je bil potrjen na 13. seji skupščine ŠGZ 14. maja
2019. Predsednica nadzornega odbora je gospa Jožica Planinšec Deržek. V letu 2019 je bila sklicana ena redna
seja Nadzornega odbora. Sejo je vodila Jožica Planinšec Deržek v soglasju s predsednico NO ŠGZ Natalijo Kurnik.
Nadzorni odbor šteje 5 članic oz. članov:
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Ime
DR. FILIP
JOŽICA

Priimek
KOKALJ
PLANINŠEC DERŽEK

DR. VLASTA
BOŽENA
TATJANA

KRMELJ
STRNAD
LORENČIČ

Podjetje
ENERGETIKA MARIBOR d.o.o.
OBZORJE d.o.o.
ENERGETSKA AGENCIJA ZA
PODRAVJE
DAVOS, STRNAD BOŽENA S.P.
TBP d.d.

LETNO POROČILO
2019

Upravni odbor

Upravni odbor za 4-letno mandatno obdobje 2019-2023 je bil potrjen na 13. seji skupščine ŠGZ 14. maja
2019. Predsednik upravnega odbora je dr. Roman Glaser, člani pa so našteti spodaj:
Ime
DR. ROMAN
DAVORIN
URBAN
NATAŠA SARA
RANKO
MARJAN
ALBERT
VALENTINO
MAG. MATJAŽ
VASJA
SILVO
NUŠA
MAG. MARTIN
BORUT
JURE
BRIGITA
ANDREJ
RADO
BOJAN
MILAN
DANIEL
MAG. DANILO
MARJAN
GORAZD
MILAN

Priimek
GLASER
OKORN
BREN
HARTNER
ŠMIGOC
ŽARGI
KEKEC
MENDEK
ANDRIC
ILEŠIČ
ROPOŠA
FERENČIČ
MLAKAR
ROŠKAR
FIŠER
JUHART LESNIK
TUMPEJ
VRAČKO
PETEK
LUKIĆ
LAČEN
BURNAČ
BEZJAK
BENDE
JARC

Podjetje
GEA d.d.
NOVA KBM d.d.
UNIVERZA V MARIBORU
PALOMA d.d.
AKTIVA VAROVANJE d.d.
MZK ELEKTRO d.o.o.
DORSSEN HRM, d. o. o.
ZAVAROVALNICA SAVA d.d.
PRIMAT d.d.
5 START d.o.o.
ELEKTRO MARIBOR d.d.
FAM-NT, d.o.o.
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
VGP DRAVA PTUJ d.o.o.
GORENJE SUROVINA d.o.o.
IMPOL 2000 d.d.
DEM d.o.o.
EXPO BIRO d.o.o.
TENZOR d.o.o.
LUMAR IG d.o.o.
TALUM d.d. KIDRIČEVO
MARIBORSKI VODOVOD d.d.
F.A. MAIK d.o.o.
ZAVOD PPC TEZNO
AVTO JARC d.o.o.

V letu 2019 je bilo sklicanih 5 rednih sej Upravnega odbora (UO), ki jih je vodil dr. Roman Glaser, predsednik UO
ŠGZ.
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1.6 REGIJSKI SVETI ŠTAJERSKE GOSPODARSKE
ZBORNICE
Regijski svet za razvoj človeških virov in zaposlovanje
Namen delovanja Regijskega sveta za razvoj človeških virov je spodbuditi strokovno in pozitivno sodelovanje
in povezovanje strokovnjakinj in strokovnjakov na področju razvoja človeških virov v podravskih podjetjih in drugih
institucijah.
Predsednica sveta je Brigita Ačimovič, Talum, d.d., Kidričevo, podpredsednica pa Metka Mršnik, Messer Slovenija,
d.o.o., Ruše.
Konec leta 2019 je bilo v regijski svet vključenih 39 podjetij, večinoma iz kadrovskih služb in podjetij, ki se
ukvarjajo z izobraževanjem in razvojem človeških virov.
Regijski svet za davčno in finančno področje
Namen vzpostavitve regijskega sveta za davčno in finančno področje je, s strokovnostjo in pozitivno naravnanostjo
za sodelovanje, v regiji spodbuditi povezovanje strokovnjakinj in strokovnjakov z davčno-finančnega področja iz
podravskih podjetjih in drugih institucij.
Predsednica sveta je Jožica Planinšec Deržek, Obzorje d.o.o., podpredsednici pa sta Tatjana Lorenčič, TBP d. d.,
in Natalija Kurnik, Gorenje Surovina, d.o.o.
Konec leta 2019 je bilo v regijski svet vključeno 37 podjetij, večinoma predstavnikov računovodskih podjetij in
računovodskih služb.
Regijski svet poslovnih žensk in podjetnic
Namen vzpostavitve regijskega sveta poslovnih žensk in podjetnic je interesno povezovanje, mreženje in druženje.
Programske usmeritve: povezovanje, združevanje, sodelovanje, sodelovanje z drugimi sorodnimi združenji,
organizacijami in društvi, spodbujanje pri strokovnem razvoju, promoviranje ženskega podjetništva, oblikovanje,
posredovanje stališč in zastopanje interesov pri sprejemanju zakonodaje in organizacija različnih dogodkov.
Predsednica je mag. Vida Perko, Academia d.o.o., podpredsednici pa sta in mag. Jožica Deržek Planinšec, Obzorje
d.o.o. Slovenska Bistrica in Vera Kozmik Vodušek, DialogCo d.o.o., Ljubljana.
Konec leta 2019 je bilo v regijski svet vključeno 55 podjetij.
Regijski svet za energetsko področje
Namen ustanovitve je povezovanje zainteresiranih podjetij in institucij, vključevanje v lokalne in regijske
energetske projekte, sodelovanje pri izoblikovanju skupnih stališč, skupno izoblikovanje predlogov sprememb
zakonodaje, izmenjava poslovnih izkušenj, spodbujanje pri strokovnem razvoju in upravljanju na področju, kjer
delujejo.
Izvoljeno je bilo novo vodstvo: predsednik sveta je doc. dr. Filip Kokalj, Univerza Marbior, podpredsednika pa Silvo
Ropoša, Elektro maribor d.d. in Sandi Ritlop, DEM d.o.o.
Ob koncu leta 2019 je bilo v ta regijski svet vključeno 17 podjetij.
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Regijski svet malih hotelirjev

Namen ustanovitve je uveljavljanje skupnih interesov s ciljem uspešnega poslovanja malih hotelskih obratov: stalna
sistematična promocija članov regijskega sveta in aktivnosti na sejmih in delavnicah, izmenjava in ogledi dobrih
praks, promocija stroke, projektno povezovanje, skupno oblikovanje cen in integralnih turističnih proizvodov,
oblikovanje, posredovanje stališč in zastopanje interesov članov pri sprejemanju zakonodaje, izboljševanje
poslovne učinkovitosti, kakovosti storitev in konkurenčnosti članov na domačem in tujem trgu, spodbujanje
razvoja in konkurenčnosti dejavnosti hotelirstva, spodbujanje dviga kakovosti hotelskih storitev, promocija dejavnosti
hotelirjev.
Predsednik sveta je Vasja Ilešič, 5start d.o.o., podpredsednika pa Vlado Podhostnik, Podhostnik d.o.o. in
Aleksandra Draš, Hot-ten d.o.o.
Ob koncu leta 2019 je regijski svet štel 11 podjetij.
Regijski svet izvajalcev čezmejnih storitev
Namen Regijskega sveta izvajalcev čezmejnih storitev (RS IČS) je povezovanje, združevanje, sodelovanje članov,
sodelovanje z drugimi sorodnimi združenji, organizacijami, društvi, izmenjava dobrih praks, promocija stroke, projektno
povezovanje in oblikovanje, posredovanje stališč in zastopanje interesov članov pri sprejemanju zakonodaje.
Predsednik sveta je Albert Kekec, Dorssen mont d.d., podpredsednik Marjan Žargi, MZK Elektro d.o.o.
Konec leta 2019 je bilo v regijski svet vključenih 31 podjetij.
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1.7 VAŠE SOGOVORNICE IN SOGOVORNIKI V LETU 2019
Mag. Aleksandra Podgornik
Direktorica
T: 02 220 87 00
E: aleksandra.podgornik@stajerskagz.si
Dr. Dragica Marinič
Vodja projektne pisarne in finančnoadministrativnega sektorja
T: 02 220 87 24
E: dragica.marinic@stajerskagz.si

Lidija Majcen
Vodja sektorja skrbniškega sistema
T: 02 220 87 25
E: lidija.majcen@stajerskagz.si

Marko Nemšak
Vodja marketinga in prodaje
T: 02 220 87 21
E: marko.nemsak@stajerskagz.si

Nina Meglič
Projektna koordinatorka
T: 02 220 87 01
E: nina.meglic@stajerskagz.si

Mojca Tominšek
Višja strokovna sodelavka, svetovanje,
projekti
T: 02 220 87 27
E: mojca.tominsek@stajerskagz.si

Vesna Herženjak
SPOT svetovalka, mednarodno
poslovanje, projekti
T: 02 220 87 27
E: vesna.herzenjak@stajerskagz.si

Aleš Kegl
Pomočnik vodje skrbniškega sistema,
projekti
T: 02/2208 726
E: ales.kegl@stajerskagz.si

Karin Črepinko
Pomočnica vodje skrbniškega sistema,
projekti
T: 02/2208 700
E: karin.crepinko@stajerskagz.si

Mag. Petra Kostevšek
Vodja izobraževanj
T: 02 220 87 10
E: petra.kostevsek@stajerskagz.si

Ksenija Ilich
Pomočnica vodje skrbniškega sistema
T: 02 220 87 25
E: ksenija.ilich@stajerskagz.si

Dejan Tasić
Projektni koordinator
T: 02 220 87 00
E: dejan.tasic@stajerskagz.si

Liljana Pešut
Strokovna sodelavka, javne listine
T: 02 220 87 28
E: liljana.pesut@stajerskagz.si
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