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LETO 2018 V ŠTEVILKAH 
 
ČLANSTVO ŠGZ 2018 

 

 
 

 

 

Člani in pridruženi člani ŠGZ = 423
(+4,4 % glede na leto 2017)

316; 75%45; 11%

28; 7%

11; 2%
11; 3% 9; 2% 1; 0% 2; 0%

Članstvo ŠGZ po organizacijski obliki 
(N=423)

Družba z omejeno odgovornostjo Samostojni podjetnik

Delniška družba Zavod

Društvo Javni zavod

Komanditna družba Ostalo

267; 63%
62; 15%

26; 6%

37; 9%
31; 7%

Članstvo ŠGZ po velikosti podjetij (N=423)

Mikro podjetja Mala podjetja Srednje velika podjetja

Velika podjetja Ni podatka
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235; 55%

28; 7%

25; 6%

135; 32%

Članstvo ŠGZ po občinah (N=423)

Maribor Ptuj Slovenska Bistrica Ostalo

Člani ŠGZ 
zaposlujejo; 
30.962; 47%

Nečlani 
zaposlujejo ; 
34.627; 53%

Št. zaposlenih v Podravski regiji 
(N=65.589)

Člani ŠGZ zaposlujejo Nečlani zaposlujejo

Člani ustvarijo ; 
3.105; 35%

Nečlani 
ustvarijo; 5.769; 

65%

Čisti prihodki od prodaje (N=8.874mio)

Člani ustvarijo Nečlani ustvarijo
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ORGANIZIRANI DOGODKI 2018 
 
60 organiziranih dogodkov + 6900 udeleženk in udeležencev 
35 izobraževalnih (seminarji, delavnice) 
5 sej Regijskih svetov in drugih dogodkov 
3 individualnih B2B srečanj ter gospodarskih delegacij 
5 konferenc 
12 poslovnih srečanj in ostalih dogodkov 

INFO pika svetovanja  
 
V letu 2018 skupno izvedenih 62 svetovanj: 

 
delovno-pravna zakonodaja (29  svetovanj) 
finančno-davčno svetovanje (33 svetovanj) 
ostala svetovanja so izvajali strokovni sodelavci ŠGZ 
 
REGIJSKI SVETI  
 
Skupaj: 183 članov 
RS za razvoj človeških virov in zaposlovanja: 32 članov 
RS za davčno in finančno področje: 37 članov 
RS poslovnih žensk in podjetnic: 55 članic 
RS za energetsko področje: 17 članov 
RS malih hotelirjev: 10 članov 
RS Izvajalcev čezmejnih storitev: 32 članov 
 
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: 52 številk, 138.342 poslanih e-novic, odprtih 19.1 %  e-pošte 

 

Facebook: 1,928 sledilcev 

Twitter: 270 objav, 72 sledilcev 

LinkedIN:  244 objav 
 

Štajerski gospodarski forum, aktualne teme štajerskega gospodarstva, 5 oddaj v sodelovanju s TV 
Maribor 
 

Spletna stran www.stajerskagz.si: 71.183  ogledov spletne strani, 13.545 obiskovalcev  
(98 %  novih obiskovalcev) 
 
JAVNE LISTINE 
 

V preteklem letu smo izdali: 
1.226  potrdil  poreklu blaga. Prešli smo na e-sistem izdajanja potrdil, ki ga nekatera podjetja že uporabljajo. 
100 ATA zvezkov 
107 kompletov vložnih listov in  
39 overitev raznih dokumentov 
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MEDIJSKE OBJAVE 

 
Statistike medijskih objav po MEDIJU, TIPU MEDIJA in AVTORJU za obdobje 2018: 
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STATISTIKA SPLETNEGA PORTALA WWW:STAJERSKAGZ:SI 2018 
 

• 71.183 ogledov spletne strani, 
• 13.545 obiskovalcev (98 %  novih obiskovalcev), 
• 3,17 ogledanih strain na obisk 
• 2.17 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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POSLOVNO POROČILO 

POMEMBNEJŠI DOGODKI IN AKTIVNOSTI 

PREPOLOVLJENA VIŠINA NUSZ KOT IZBOLJŠANJE POGOJEV ZA 

DELOVANJE PODJETIJ V MOM 
 

Zakone sprejema državni zbor in velikokrat je to dober izgovor, češ da na občini ne moremo narediti nič za ugodnejše 

pogoje gospodarstva, pa čeprav si tega neizmerno želimo. Običajno je res tako, zagotovo pa to ne velja za 

nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ali NUSZ. Višino nadomestila, ki se plačuje od površine nezazidanega 

zemljišča ali od stanovanjske oz. poslovne površine objekta, namreč določa občina, in to vsaka občina po svoji presoji.  

 

Dobra štiri leta je, odkar smo na Štajerski gospodarski zbornici na novinarski konferenci opozorili, da je NUSZ, ki ga 

arbitrarno in velikokrat na osnovi pomanjkljivih podatkov predpiše mestni oz. občinski svet, velikokrat vir 

diskriminatorne obravnave podjetij in da mnoge občine z njimi zelo obremenjujejo podjetja. V analizi, ki jo je pripravil 

Marko Novak za situacijo v Mestni občini Maribor in smo jo poslali na mnoge naslove s prošnjo, da jo temeljito proučijo 

in ustrezno ukrepajo, smo pokazali na veliko nelogičnosti in nepravilnosti. Izpostavili smo dejstvo, da je NUSZ vezan 

na registracijo gospodarskega subjekta (energetika, trgovina, telekomunikacije, predelovalna industrija …), ne pa na 

vrednost ali vrsto nepremičnine, kar je zagotovo svojevrsten način za določanje višine prispevka za podjetja. Pokazali 

smo tudi na nelogičnost, ko NUSZ na istem območju enako kot kvadratni meter pisarne obremenjuje kvadratni meter 

proizvodne hale, delavnice, trgovine ali garaže. Za odlok NUSZ torej sploh ni pomembno, kakšna je namembnosti 

objekta, pomembna je samo dejavnost gospodarske subjekta, ki ima objekt v lasti. Nepomembna je tudi starost 

objekta. Opozorili smo tudi na nizko kakovost vhodnih podatkov, torej osnov za izračun NUSZ. V analizi je bilo 

predstavljenih še veliko drugih vprašanj, ki so kazala na nedoslednost in neurejenost področja. Podjetja pa so 

plačevala. Mnoga veliko preveč! 

 

Namen analize in mnogih aktivnosti je bil jasen: želimo spremembe! Jasno je bilo, da jih lahko uzakonijo članice in člani 

Mestnega sveta Mestne občine Maribor. Toda ‒ kdo jih bo predlagal? Ker sta Štajerska gospodarska zbornica in 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor zastopnici interesov gospodarskih subjektov na področju Podravja, 

smo si nalogo zadali sami in danes lahko s ponosom zapišemo, da je Mestni svet  Mestne občine Maribor 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. Kaj smo dosegli? Z znižano obremenitvijo NUSZ za 

industrijske hale gospodarskih subjektov na območju Mestne občine Maribor govorimo o prihranku 2 milijonov evrov 

letno. V Mestni občini Maribor smo znesek za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za industrijske hale 

zmanjšali kar za polovico. Pri tem ostajajo pisarniški prostori obremenjeni enako kot do sedaj. Hkrati s spremembo 

odloka se pripravljajo dopolnitve občinskih baz o nepremičninah s podatki iz registra nepremičnin, ki ga pripravlja 

Geodetska uprava RS. Pri tem se bodo na novo zajele površine, ki v občinskih bazah ne obstajajo, obstajajo pa v bazi 

Geodetske uprave RS. Teh površin je po naših analizah med 10 in 20 odstotki, pri čemer gre večinoma za prizidke in 

druge v občinsko bazo neprijavljene nepremičnine. Člane Štajerske gospodarske zbornice in druge gospodarske 

subjekte pozivamo, da pristopijo k ureditvi izboljšanja podatkov glede posameznih nepremičnin že sedaj, kar bo 

pozitivno vplivalo tudi na kakovost podatkov glede davka na nepremičnine, ki bo po ocenah v Mestni občini Maribor 

povzročil še dodatno prepolovitev višine prispevka NUSZ. 

 

Podobne, čeprav ne tako visoke obremenitve, veljajo tudi v drugih občinah podravske regije. Dejstvo je, da je 

dosedanji odlok NUSZ v MOM v nekaterih primerih določal kar 10-krat višjo obremenitev z NUSZ za kvadratni meter, 

kot je druga najvišja obremenitev v Sloveniji! In dejstvo je tudi, da bi občine z umnim postopanjem v zvezi s tem 

odlokom lahko bistveno izboljšale pogoje za poslovanje v svojem okolju, o čemer velikokrat rade govorijo. Tudi zato 

bomo naše prihodnje aktivnosti, skupaj s podjetji, usmerili v druge občine in poskušali doseči spremembe. Čeprav je 

preteklo veliko časa od dane pobude do sprejetja na mestnem svetu, nas je rezultat opogumil in nam daje moči za 

prihodnje aktivnosti. Brez sodelovanja podjetij seveda ne bo šlo, ampak – saj ste podjetja najbrž zainteresenirana za 

ureditev stanja na tem področju!   
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PODRAVSKO PODJETJE LETA 2017 

 

 
 
Poslanstvo projekta Podravsko podjetje leta, ki je letos potekal že tretjič, je predstaviti najuspešnejša podravska 
podjetja, ki svoj prihodek ustvarjajo na regijski, nacionalni in globalni ravni, ob tem pa spodbuditi tudi podjetniško 
naravnanost v regiji. 
 
David Kastelic, predsednik uprave Zavarovalnice Sava 

Med osmimi nominiranimi podjetji ste bralci tiskanega in spletnega Večera izbrali Zavarovalnico Sava. Ta je v zadnjem 
obdobju pod eno streho združila štiri zavarovalnice in postala ena večjih zavarovalnic v jugovzhodni regiji. Kljub višjim 
izplačilom škod zvišuje prihodke od obračunanih premij in čisti dobiček. Tega je bilo lani za 25 milijonov evrov, za letos 
ga napovedujejo 30 milijonov. Kljub temu da poslujejo na slovenskem in hrvaškem tržišču, tudi v Podravju ustvarjajo 
razmere za rast in razvoj posameznikov in podjetij pod sloganom #nikolisami. 

 

Najboljše veliko podjetje: Impol 

Jernej Čokl, predsednik upravnega odbora Skupine Impol 

V Skupini Impol je 2346 zaposlenih, od tega 1271 v Sloveniji. Proizvajajo več kot 200 zlitin in 106.500 različnih 
izdelkov. Lani je Skupina Impol ustvarila 667 milijonov evrov prihodkov in 34,5 milijona evrov čistega dobička. Letna 
proizvodnja znaša 250 tisoč ton, načrt do leta 2025 je od 300 tisoč do 400 tisoč ton in milijarda evrov prihodkov. V 
Slovenski Bistrici izdelujejo tudi ohišja za amortizerje, finalizirajo odkovke, ki jih delajo tudi za avtomobilske firme, kot 
sta Ferrari in BMW. Prizadevajo si, da bi izdelovali tudi aluminijasto ohišje za baterije za električne avtomobile. 

 

Najboljše srednje veliko podjetje: Continental Adria pnevmatike 

Petra Volšek in Piotr Zielak, direktorja podjetja Continental Adria pnevmatike 
Mariborsko podjetje Continental Adria pnevmatike pokriva trg, ki obsega devet držav. Skupaj s sodelavci, ki skrbijo za 
prodajo na posameznih trgih, so presegli število 30 zaposlenih, v kratkem načrtujejo še dve zaposlitvi. Lani so zaradi 
prodora na bolgarski trg povečali prihodke na 85 milijonov evrov in imeli 1,4 milijona evrov čistega dobička. V njihove 
pnevmatike so obuta tudi platišča električnih vozil Tesla. Z globalno platformo Vision Zero želijo s tehnološkim 
razvojem in inovacijami zmanjšati število smrti in poškodovanih v prometu in teh nesreč nasploh. 

Najboljše malo podjetje: Dualis 
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Drago Izlakar, direktor podjetja Dualis 

 
Mariborsko podjetje Dualis, ki deluje v Poslovni coni Tezno, je specializirano za prodajo avtobusov. Lani so prihodke 
podvojili na dobrih 13 milijonov evrov. Zaposlujejo enajst ljudi, štirje od teh so družinski člani, poleg Draga Izlakarja 
še njegova sinova in snaha. Ob tem jim pri poslu gre na roko, da Iveco ponuja celotno paleto avtobusov, od najmanjših 
do največjih, mestnih, primestnih, turističnih in specialnih ter na vse mogoče pogone, dizel, elektriko, hibridni pogon 
in stisnjen zemeljski plin. Kljub uspehu ostajajo v podjetju skromni, saj je spomin na težke začetke na pogorišču Tama 
še živ. 

 

Najboljše mikro podjetje: Avto Skrbiš 

Milan Skrbiš, direktor podjetja Avto Skrbiš 

Naposled se vsaka reč postavi na svoje mesto, le vztrajati je treba na začrtani poti. Iz malega zraste veliko, če v 
svojem poslu nisi pohlepen. To velja za Milana Skrbiša in njegovo podjetje. "Začel sem z enim ključem," nam je s 
kančkom ponosa povedal. Letos je vsak tretji dan prodal en avtomobil. V podjetju ne bi uspeli brez usklajenega 
kolektiva, pet jih je. Njihov recept za uspeh so visoko usposobljen kader, pridnost, predanost poklicu in podjetju. Tudi 
njihovim mehanikom nikoli ni nič (pre)težko: ali priti nekaj minut prej v službo, če je nujno, ali podaljšati delovnik za 
pol ure. 

 

Najbolj perspektivno podjetje: Topmedia 

Matej Florijan, direktor podjetja Topmedia 

Mariborsko podjetje Topmedia je bilo ustanovljeno januarja 2014, od takrat dosega visoko rast prihodkov, trenutno 
pa deluje na območju Slovenije in Hrvaške. Sodeluje z največjimi prodajalci video iger v teh državah. Podjetje 
Topmedia je v letu ustanovitve imelo 425.839 evrov prihodkov, leta 2017 pa kar 12,6 milijona evrov. Rast je bila 
največja med letoma 2015 in 2016, ko so se prihodki s slabih dveh milijonov evrov povečali na 9,2 milijona evrov. 
Prvo leto je bil v podjetju Topmedia le en zaposleni, v preteklem letu jih je bilo že pet. 

 

Naj zaposlovalec: Seltron 

Marijan Hertiš, direktor podjetja Seltron 

"Začeli smo leta 1982 v garaži obrtne delavnice," pravi direktor podjetja Seltron Marijan Hertiš, ki posluje uspešno 
od ustanovitve in z lastno akumulacijo financira razvoj. Seltronova vizija temelji na kakovosti in motiviranosti 
zaposlenih. V podjetju je 67 delavcev, v zadnjem letu so jih zaposlili sedem. Povprečna septembrska bruto plača v 
podjetju je znašala 1875 evrov. Pri tem imajo sistem nagrajevanja z variabilnim delom, ki je odvisen od osebne ocene 
zaposlenega. Delavce ob zaključku leta še dodatno nagradijo, višina nagrade pa je odvisna od poslovnih rezultatov 
podjetja. Prav tako vlagajo v izobraževanje in karierni razvoj zaposlenih. 

 
Najboljša podjetja z izjemo kategorije po izboru bralcev izbere neodvisna komisija na čelu s predsednikom ŠGZ dr. 
Romanom Glaserjem. Komisijo za izbor naj podjetja Podravja za leto 2017 v kategorijah veliko podjetje, srednje veliko 
podjetje, mala podjetja in mikro podjetja, so letos poleg dr. Romana Glaserja sestavljali še mag. Aleksander Bratina, 
Melita Ferlež, mag. Jožica Planinšec Deržek, dr. Franjo Mlinarič, Milan Jarc in Sašo Todorović. Najboljšega zaposlovalca 
v podravski regiji je izbrala pet članska komisija v sestavi predsednik Damir Battisti, mag. Vlasta Stojak, Janez Horvat, 
mag. Aleksandra Pivec in  Rolanda Fornezzi, zmagovalca med nominiranimi podjetji pa so izbrali tudi bralci tiskanega 
in spletnega Večera. 
 
Vir: www.vecer.com 

ČASOPIS ZBORNICE GOSPODARSKI IZZIVI 

April 2018 

Iz vsebine izpostavljamo: Razvojna politika, Plačna vrzel med plačami žensk in moških se v Sloveniji povečuje, Kako 
skrbeti za duševno zdravje zaposlenih, Podravska regija in podravska podjetja so vaš najboljši poslovni partner, 
Kompetentni zaposleni so ključni za razvoj družbe in gospodarstva ipd. 
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Celotno izdajo časopisa Gospodarski izzivi april 2018 preberite na naslednji povezavi…  
 

 

Junij 2018 

Iz vsebine izpostavljamo: Hidroelektrarne na Dravi so odlično upravljana dediščina in naložba hkrati,  Inovacije 
podravske regije 2018,  Izbiramo podravsko podjetje leta 2017 ipd. 
 

 

Celotno izdajo časopisa Gospodarski izzivi junij 2018 preberite na naslednji povezavi…  
 

Oktober 2018 

Iz vsebine izpostavljamo: Ne pozabite – občine določajo višino NUSZ, prepolovljena višina NUZS kot izboljšanje 
pogojev za delovanje podjetij v MOM, Gorenje Surovina: za reciklažo je ključna kakovost zbiranja in ločevanja 
odpadkov, kako poslanke in poslanci vidijo položaj gospodarstwa v Podravju ipd.  
 

https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2018/04/Gospodarski-Izzivi_2018_april_19_4_2018_MAIL.pdf
https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2018/04/Gospodarski-Izzivi_2018_april_19_4_2018_MAIL.pdf
https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2018/07/Izzivi_2018_junij_29_6_2018_MAIL.pdf
https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2018/07/Izzivi_2018_junij_29_6_2018_MAIL.pdf
https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2018/04/Gospodarski-Izzivi_2018_april_19_4_2018_MAIL.pdf
https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2018/07/Izzivi_2018_junij_29_6_2018_MAIL.pdf
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Celotno izdajo časopisa Gospodarski izzivi oktober 2018 preberite na naslednji povezavi…  
 

 

December 2018 

Iz vsebine izpostavljamo: Bodočnost – dela imamo zares veliko, Nigrad – evropski demonstracijski partner, 6. 
konferenca ženske podjetnosti – v podporo ženskemu podjetništvu, Podravsko podjetje leta – pohvalili smo najboljše, 
karierni sejem – razmislek o prihodnosti, novosti pri pokojninah, gospodarske napovedi za leto 2019, kadrovska 
konferenca KAKO, poslovne priložnosti v Krapini in Vojvodini ipd. 

 

Celotno izdajo časopisa Gospodarski izzivi december 2018 preberite na naslednji povezavi…  
 

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. 

https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2018/10/Izzivi_2018_oktober_19_10_2018_FINAL_MAIL.pdf
https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2018/10/Izzivi_2018_oktober_19_10_2018_FINAL_MAIL.pdf
https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2018/12/Izzivi_2018_december_18_12_2018_MAIL.pdf
https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2018/12/Izzivi_2018_december_18_12_2018_MAIL.pdf
https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2018/10/Izzivi_2018_oktober_19_10_2018_FINAL_MAIL.pdf
https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2018/12/Izzivi_2018_december_18_12_2018_MAIL.pdf
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Januar 2018: ŠPORT IN GOSPODARSTVO – dvojna korist.  

 

Če kaj, potem Slovenija ponuja številne uspešne športne zgodbe. Kako lahko in ali slovensko gospodarstvo sploh zna 
te uspešne zgodbe izkoristiti? Je v Sloveniji podpora podjetij športu še vedno bolj del družbene odgovornosti (in ali 
je s tem pravzaprav kaj narobe) ali vložena sredstva podjetja vendarle razumejo predvsem kot odlično naložbo v 
promocijo in oglaševanje? Če vemo, da gre v svetu največ sponzorskega denarja prav v šport, kdo danes pravzaprav 
koga bolj potrebuje: športniki sponzorje (gospodarstvo) ali podjetja / marketinški oddelki uspešne športnike in 
pozitivne športne zgodbe?  
 
Gostje oddaje: 

• Tone Vogrinec, smučarski funkcionar, nekdanji alfa in omega slovenskega smučanja 
• Milan Jarc, direktor podjetja Avto Jarc, sponzor Team to aMaze in NK Maribor ter podpredsednik NZS 
• Uroš Okoren, direktor agencije Sportelement, trženje in pokroviteljstvo v športu 
• Matevž Zupančič, direktor KK Helios Suns in nekdanji direktor KK Petrol Olimpija 

 
 

Za ogled oddaje pritisnite na naslednjo povezavo… 

Februar 2018: PLAČNA VRZEL MED PLAČAMI ŽENSK IN MOŠKIH SE V SLOVENIJI POVEČUJE 

 
Enako plačilo za enako delo ali za delo enake vrednosti za ženske in moške je splošno sprejeto načelo, ki velja v 
Evropski uniji in je eno ključnih vrednot družbe. Ne glede na to pa plačna vrzel oziroma uradni kazalnik EU za merjenje 
neenakosti v plačah po spolu kaže, da so plače žensk v EU-27 nižje od plač moških v povprečju za 16 odstotkov. In 
kako je v Sloveniji? Tudi v Sloveniji so plače žensk še vedno nižje do plač moških. 
Statistični urad Republike Slovenije opozarja, da je na primer v letu 2015 povprečna bruto plača moških znašala 
1.695 evrov, povprečna bruto plača žensk pa 1.594 EUR ali 94,0 % povprečne bruto plače moških. Razlika je občutna 
– 101 evro in sledeč podatkom povečuje. Povprečna mesečna bruto plača žensk je skoraj v vseh dejavnostih nižja od 
povprečne mesečne bruto plače moških. Posledično imajo seveda ženske tudi nižje pokojnine in so med najrevnejšimi 
skupinami glede na starost. Ali smo pripravljeni o tem odkrito govoriti? Imamo o tem dovolj podatkov? Ali sploh kdo 
zbira in analizira te podatke in predlaga ukrepe za odpravo razlik? 
 
Gostje oddaje: 

• Jolanda Lasič, ZSSS, sekretarka za območje Podravje in Koroška, 
• Vera Kozmik Vodušek, direktorica DialogCo d.o.o., podpredsednica Regijskega sveta poslovnih žensk in 

podjetnic pri ŠGZ 
• Mag. Tanja Salecl, sekretarka v Sektorju za enake možnosti, Ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in 

enake možnosti 
• prof. dr. Friderik Klampfer, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru 

 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje/174516098
https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje/174516098
https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje/174516098
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Za ogled oddaje pritisnite na naslednjo povezavo…  

Marec 2018: IZVOZ – SVETLA TOČKA ALI AHILOVA PETA NAŠEGA GOSPODARSTVA? 

 
Pred časom je Luka Mesec, Levica, izrekel stavek, ki je mnoge gospodarstvenike in komentatorje dvignil na noge. 
Rekel je, da je slovenski izvoz Ahilova peta slovenskega gospodarstva in s tem opozoril, da je usoda našega 
ekonomskega modela odvisna od izvoza in da je to točka, kjer stoji in pade naše gospodarstvo . 
To isto opozorilo je izrekel tudi Boštjan Vasle, direktor Umarja, ko je izpostavil, da imamo geografsko zelo slabo 
porazdeljen izvoz, ki je osredotočen le na nekaj držav, da je tehnološko zaostal in da postaja nekonkurenčen. 
Če k tem izjavam dodamo še izjavo Aleša Kuharja, agrarnega ekonomista, ki je dejal, da Nemčija vse bolj ščiti domači 
trg in krepi svoj izvoz, drugim pa svetuje odprto gospodarstvo in specializacijo, se moramo resno vprašati, kako bo z 
našim izvozom in gospodarstvom v prihodnje. Slovenska podjetja so v letu 2017 lani izvozila za več kot 28 milijard 
evrov blaga, kar je 13,1 odstotka več kot leta 2016, naša največja in najpomembnejša trgovinska partnerica je 
Nemčija, kamor gre 20,4 % celotnega izvoza, pomembno dejstvo je tudi, da so za slovensko zunanjo trgovino 
najpomembnejši trgi članic EU-ja, saj je bilo tja usmerjenega kar 76,7 odstotka vsega izvoza. In kako je v Podravju? 
Gospodarske družbe v Podravju so v letu 2016 ustvarili dobrih 8 milijard evrov prihodkov, kar je za 1 % več kot leto 
prej, z izvozom pa so dosegle 41,5 % svojih poslovnih prihodkov. Med 137 podjetji, ki so v letu 2016 (za 2017 so 
podatki še v obdelavi) izvozili največ, jih je 19 iz Podravja. Na prvem mestu je Impol, sledijo Swatycomet, TBP – tovarna 
bovdenov in plastike, Silkem in tako naprej. 
 
Gostje oddaje: 

• Marko Lukić, direktor podjetja Lumar, 
• Trivo Krempl, direktor družbe AJM okna-vrata-senčila, 
• Matjaž Merkan, generalni direktor družbe Swatycomet in 
• Bojan Ivanc, vodja analitike v Gospodarski zbornici Slovenije 

 
 

Za ogled oddaje pritisnite na naslednjo povezavo… 

 
 
 

  

https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174521920
https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174521920
https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174527718
https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174527718
https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174521920
https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174527718
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April 2018: IZGRADNJA PODJETNIŠKE DRUŽBE – MED TEORIJO IN PRAKSO 

Da je vodenje izjemno pomembno, ni nobenega dvoma, pa naj gre za vodenje na kateri koli ravni in na katerem koli 
področju, od podjetja pa vse tja do države in širše. Metode in pristopi se razlikujejo, v osnovi pa je vodenje sicer 
dojemano kot načrtovanje, usmerjanje in nadzor podrejenih, čeprav ga sodobni pristopi vse bolj opredeljujejo kot 
spodbujanje, mentorstvo, motiviranje in ustvarjanje pozitivnih čustev za pozitivne učinke. V tokratnem forumu smo 
se dotaknili vodenja v podjetjih, in sicer majhnih in srednje velikih podjetjih.  K temu nas je spodbudila tudi 25. 
obletnica študija podjetništva na EPF Univerze v Maribor. Z gosti smo se torej pogovarjali o vodenju, o tem, koliko 
znanja, pridobljena znotraj študija, pripomorejo k učinkovitemu delu v praksi, koliko je izmenjave med teorijo in prakso 
po končanem študiju, koliko študijski programi temeljijo na problemih vodenja v podjetjih in koliko so praktične 
izkušnje iz podjetij vključene v učne programe.  

Gostje oddaje: 
• dr. Miroslav Rebernik, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru 
• dr. Karin Širec, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru 
• dr. Barbara Bradač Hojnik, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru 
• Mag. Boris Sovič, predsednik uprave Elektro Maribor 
• Marko Gorjak, namestnik direktorja Orodjarstvo Gorjak d.o.o. 

 
 

Za ogled oddaje pritisnite na naslednjo povezavo… 

December 2018: NAJBOLJŠA PODJETJA PODRAVJA 

Spodbujati pozitiven odnos do podjetnosti in izpostaviti najboljša podjetja Podravja – to je preprosta osnova projekta 
Podravsko podjetje leta, ki ga v sodelovanju izvajata Štajerska gospodarska zbornica in časopis Večer. V ozadju je 
prepričanje, da je treba spodbujati pozitiven odnos do podjetnosti in podjetništva. V Podravju je veliko dobrih 
gospodarskih družb, ki vzpostavljajo in razvijajo uspešne proizvodne programe, srečamo odlične izvoznike in 
motivirajoče delodajalce. Imamo ljudi, ki se trudijo. In prav te smo se namenili izpostaviti, jih pohvaliti in se jim zahvaliti, 
jih postaviti za zgled in spodbudo. 

Gostje oddaje: 
• Andrej Kolmanič, glavni izvršni direktor Impol d.o.o., iz kategorije velikih podjetij, 
• Miha Gmajnar, direktor prodaje Continental Adria pnevmatike d.o.o., iz kategorije srednje velikih podjetij, 
• Marijana Hertiša, direktorja Seltron d.o.o., iz kategorije zaposlovalec Podravja. 

 
 

Za ogled oddaje pritisnite na naslednjo povezavo… 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174533892
https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174533892
https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174584051
https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174584051
https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174584051
https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174533892
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KARIERNI SEJEM 
 
Sejem poklicev – za lažjo odločitev mladih o nadaljnji poklicni poti 
  
Odločitev za življenjski poklic ni enostavna.  Karierni sejem – sejem poklicev in izobraževanja mladim iz Maribora in 
Podravja predstavlja podetja in šole in tako pomaga pri odločitvah za poklicno in karierno pot glede na potrebe 
delodajalcev. Sejem, ki je potekal 14. novembra v dvorani Ljudski vrt - Lukna,  je pripravila Štajerska gospodarska 
zbornica v sodelovanju z Mestno občino Maribor, Območno obrtno-podjetniško zbornico Maribor, Univerzo v Mariboru 
in Zavodom RS za zaposlovanje Območno službo Maribor ter ravnatelji osnovnih in srednjih šol v Mariboru. 
Sejem je bil v prvi vrsti namenjen informiranju mladih iz 8. in 9. razredov osnovnih šol v Mariboru in drugih krajev v 
Podravju.   Svoje stojnice je postavilo tudi 16 podjetij.  
 

 

Predstavile so se srednje šole iz Maribora, Ptuja, Ruš in Slovenske Bistrice, ki so se jim pridružili tudi predstavniki 
podjetij. Srednješolski center Ptuj je med drugim predstavil tudi projekt INTERREG vajeništva za varilce INNOVET, v 
katerem sodeluje skupaj z našo zbornico.Obiskovalci sejma so bili učenci, učitelji, šolski svetovalci, pa tudi starši.   
Sejem je obiskalo več kot 3000 mladih. Naša regija se srečuje z velikim pomanjkanjem delavcev v veliko poklicih. 
Veliko je možnosti za zaposlitev vseh tehničnih strokovnjakov. Šole in podjetja so se potrudile predstaviti delo pri 
njih čim bolj plastično in pred našimi očmi so  delali zidarji in drugi gradbeniki, mizarji, elektromonterji, mehaniki, pa tudi 
kuharji, barmani, oblikovalci in fotografi in še veliko drugih.  

6. KONFERENCA ŽENSKE PODJETNOSTI 
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Ukrepi države za žensko podjetništvo Regijski svet poslovnih žensk in podjetnic je v začetku decembra v sodelovanju 
s projektom RegioWin organiziral 6. konferenco ženske podjetnosti. V času konference je, tako kot tudi na preteklih 
konferencah, potekal tudi sejem, udeleženke pa so lahko prisluhnile navodilom, kako učinkovito predstaviti sebe in 
svojo dejavnost, ter seveda predstavitvi rezultatov projekta RegioWin. Osrednja tema konference je bil pogovor na 
zelo aktualno in pomembno temo Katere ukrepe Slovenija in Avstrija ponujata podjetnicam.  

 
Dejstvo je, da mora država razmišljati sistemsko, kar med drugim pomeni tudi, da mora na osnovi analize različnih 
podatkov v slovenskem poslovnem okolju in tudi na osnovi poznavanja poslovnih okolij drugih držav predlagati 
sprejem sistemskih ukrepov za spreminjanje določenih praks, ki za državo niso ugodne ali ki ne omogočajo enakih 
možnosti vsem državljankam in državljanom. Podatki in vsakodnevna praksa dokazujejo, da se ženske podjetništva 
lotevajo na nekoliko drugačen način kot moški, čemur botruje najbrž veliko vzrokov, od zgodovinskih do socioloških. 
Tako ni samo v Sloveniji, takšne so izkušnje mnogih okolij v številnih državah. In pomembno je, da se odločimo, v krogu 
katerih držav želi Slovenija biti: v krogu tistih, ki to dejstvo priznavajo in se trudijo iskati različne sistemske ukrepe, ki 
bodo situacijo spreminjale na bolje, ali pa se, kot država, s tem pač ne ukvarjamo in ostajamo v krogu tistih, ki menijo, 
da se bodo spremembe dogodile same od sebe in da naj si ženske podjetnice pač izborijo položaj na trgu, ne glede na 
drugačne izhodiščne možnosti. Slovenija za žensko podjetništvo na ravni države nima sprejetega spleta sistemskih 
ukrepov, ki bi izenačevali vstopne možnosti žensk v svet podjetništva.  
 
Slovenija potrebuje najbolj usposobljene in najbolj razvojno naravnane ljudi, ki bodo s svojim podjetniškim duhom 
omogočali razvoj Slovenije. Kot smo izvedele v pogovoru, bo država v letu 2019 pripravila strategijo razvoja in 
podpore ženskemu podjetništvu, in tudi na tem pogovoru smo izrazile pripravljenost vključitve v pripravo strategije, 
ki jo bo pripravljal Spirit Slovenija.   

KADROVSKA KONFERENCA – PETIČ: Iz prakse za boljšo prakso! 
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Na kadrovski konferenci smo se letos zbrali že petič, kar je gotovo dokaz, da so teme, ki jih na konferencah 
obravnavamo, zanimive in koristne. 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. V petih letih se je kadrovske konference udeležilo že več kot 220 udeleženk in 
udeležencev ter na njej sodelovalo že 56 strokovnjakinj in strokovnjakov. 
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INOVACIJE 2018 
 
16. podelitev priznanj za naj-inovacije  v Podravski regiji 

 
Že šestnajstič po vrsti je Štajerska gospodarska zbornica podelila priznanja za najboljše inovacije podravske regije. 
Na prireditvi, ki je v začetku junija potekala v Hotelu City Maribor, so nagradili inovatorje za 20 najboljših inovacij leta 
2018. Letos je v razpisnem roku prispelo 23 inovacij, pri katerih je sodelovalo več kot 90 inovatork in inovatorjev. 
Eden najpomembnejših projektov Štajerske gospodarske zbornice Izbor za najboljšo inovacijo Podravja, ki ga vsako 
leto organizira ŠGZ, spodbuja podjetja in samostojne inovatorje k višji stopnji inovacij in razvijanju inovacijske kulture, 
ki jo naše gospodarstvo nujno potrebuje za razvoj in poslovno uspešno delo v domači in mednarodni konkurenci. Zato 
gre za enega najpomembnejših in najuspešnejših projektov, ki se poleg dolgoletne tradicije lahko pohvali tudi z veliko 
odzivnostjo, saj se je že večkrat izkazalo, da prav iz podravske regije na nacionalni izbor prihaja največ inovacij.  
 

 
4 zlati nagrajenci v nacionalni izbor. Tudi letos so tako na nacionalnem izboru, ki ga v okviru Dneva inovativnosti 
organizira GZS s partnerji Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in Javno agencijo Spirit Slovenija, 
sodelovale 4 podravske inovacije, ki so prejele največ točk in s tem zlato priznanje. Gre za inovacije iz podjetij, ki so 
že v preteklih letih dokazala, da inovativnosti v svoji sredini namenjajo veliko pozornost in se tudi na takšen način 
uspešno soočajo z izzivi konkurenčnega okolja, v katerem poslujejo. V izboru za najboljšo slovensko inovacijo so tako 
sodelovale inovacije iz podjetij Ledinek Engineering, Talum, Swatycomet ter Impol 2000 v sodelovanju z Alcad in 
C3M. Letos inovacijski izziv – Izzivi krožnega gospodarstva Posebnost letošnjega razpisa je bil inovacijski izziv – Izzivi 
krožnega gospodarstva. Gre za področje, ki mu Štajerska gospodarska zbornica kot koordinatorica Strateško 
razvojno-inovacijskega partnerstva – Krožno gospodarstvo posveča posebno pozornost. Kriterij izziva je izponila z 
zlatim priznanjem nagrajena inovacija iz podjetja Talum, ki kupcem omogoča sklenjen krog reciklaže. 
 
Strokovno komisijo izbora za najboljšo inovacijo podravske regije za 2018 je vodil izredni profesor dr. Marjan Leber s 
Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru, v komisiji pa so bili še Bruno Rumež, Simona Rataj in mag. Aleksandra 
Podgornik. Strokovna komisija je po skrbnem pregledu prispelih predlogov podelila 4 zlate, 8 srebrnih in 3 bronasta 
priznanja ter 5 zahval. 
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ORGANIZACIJA DOGODKOV 
 
V letu 2018 smo organizirali 63 dogodkov, ki se jih je udeležilo več kot 7.000 udeleženk in udeležencev.  Med dogodki 
je bilo  35  seminarjev  oz.  delavnic,  5  sej regijskih svetov in drugih dogodkov,  3 individualna B2B srečanja ter 
gospodarskih delegacij,  5 konferenc ter 15 poslovnih srečanj in ostalih dogodkov. 
 

Datum Naslov dogodka Vrsta 

10.01.2018 Davčni obračun in letno poročilo za leto 2017 Seminar 

18.01.2018 SPOT - Avstrija - novosti pri napotovanju delavcev po 1.1.2018 Seminar 

25.01.2018 Vajeništvo ponovno v Sloveniji in tudi v naši regiji Seminar 

01.02.2018 Uspešen prenos družinskega podjetja Seminar 

13.02.2018 12 dejavnikov inoviranja: Kako do inovativne organizacije? Delavnica 

09.03.2018 Vse za osebni in poslovni uspeh Delavnica 

12.03.2018 Seminar o čezmejnem opravljanju storitev Seminar 

14.03.2018 RS za razvoj človeških virov in predstavitev projekta NAPREJ Regijski svet 

21.03.2018 Želite poslovati na avstrijskem trgu? Seminar 

11.04.2018 2. seja UO SRIP - Krožno gospodarstvo Drugi dogodki 

11.04.2018 SPOT - Začetni koraki poslovanja v Avstriji Delavnica 

12.04.2018 NAPREJ - Promotorji zdravja Delavnica 

12.04.2018 SPOT - Kako poslovati na Ruskem, Ukrajinskem in Kazahstanskem trgu Seminar 

14.04.2018 NAPREJ - Izobraževanje vodstveni kader Delavnica 

24.04.2018 GDPR - Varstvo osebnih podatkov - spremembe, novosti in nova pravila Seminar 

09.05.2018 3. seja PS SRIP - Krožno gospodarstvo 
Poslovna 
srečanja 

10.05.2018 Mednarodna konferenca Circular Change Konferenca 

10.05.2018 SPOT - Kako poslovati na Nizozemskem in Belgijskem trgu Seminar 

17.05.2018 Srečanje SRIPov Drugi dogodki 

22.05.2018 SPOT - Vstop in poslovanje na Nemškem trgu Delavnica 

24.05.2018 Karierni sejem Mojedelo.com Maribor Drugi dogodki 

25.05.2018 SPOT - ABC podjetništva Delavnica 

30.05.2018 Zbor članov SRIP - Krožno gospodarstvo Drugi dogodki 

06.06.2018 Podelitev priznanj podravske regije za najboljše inovacije Drugi dogodki 

06.06.2018 Podelitev priznanj podravske regije za inovacije Drugi dogodki 

07.06.2018 NAPREJ - Konferenca Konferenca 

14.06.2018 
SRIP – Krožno gospodarstvo in IOS: Priprava tehnološke vode za hladilne in 

grelne sisteme Strokovni posvet 

14.06.2018 SPOT - Projektno vodenje v praksi Delavnica 

19.06.2018 NAPREJ - Izobraževanje vodstveni kader Delavnica 

20.06.2018 NAPREJ - Izobraževanje vodstveni kader Delavnica 

20.06.2018 SPOT - Kako učinkovito vstopiti na trge EU delavnica 
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5.-7.9.2018 

SRIP – Krožno gospodarstvo in FKKT UM: 1. mednarodna 
konferenca TBMCE 2018 – TEHNOLOGIJE IN POSLOVNI 
MODELI ZA KROŽNO GOSPODARSTVO  Konferenca 

21.09.2018 NAPREJ - Promotorji zdravja Delavnica 

21.09.2018 Gospodarska delegacija in B2B srečanja Kijev Ukrajina 
Poslovna 
srečanja 

27.09.2018 SPOT - Prodajna tehtnica Delavnica 

05.10.2018 Gospodarska delegacija in B2B srečanja Novi Sad Srbija 
Poslovna 
srečanja 

12.10.2018 
SPOT - Kako ugotoviti, če je moj projekt primeren za pridobitev 

nepovratnih sredstev Delavnica 

12.10.2018 
SRIP – Krožno gospodarstvo in IOS: Uporaba CO2 v pripravi in čiščenje 

različnih tipov voda Strokovni posvet 

15.10.2018 NAPREJ - Izobraževanje vodstveni kader Delavnica 

17.10.2018 RS za energetiko Regijski svet 

17.10.2018 SPOT - Spletni marketing Delavnica 

18.10.2018 SPOT - Normirani s.p. ali GD ali vodenje po dejanskih prihodkih in stroških Delavnica 

19.10.2018 NAPREJ - Izobraževanje vodstveni kader Delavnica 

23.10.2018 Podravsko podjetje leta 2017 Drugi dogodki 

23.10.2018 
Prvo srečanje nacionalne skupine deležnikov ženskega podjetništva 

projekta WOMEN IN BUSINESS Drugi dogodki 

24.10.2018 GDRP - nujno potrebni koraki do skladnosti za MSP Delavnica 

25.10.2018 Indija prodira naprej Seminar 

25.10.2018 SRIP – Krožno gospodarstvo in Založba Forum media: Eko revolucija Seminar 

06.11.2018 
Pogovor s kandidatkami in kandidati za županjo ali župana Mestne občine 

Maribor Drugi dogodki 

8.-9.11.2018 5. Kadrovska konferenca - Iz prakse za boljšo prakso Konferenca 

14.11.2018 Karierni sejem-Sejem poklicev in izobraževanja v Mariboru Drugi dogodki 

16.11.2018 Gospodarska delegacija in B2B srečanja Krapina Hrvaška 
Poslovna 
srečanja 

21.11.2018 Inovacijski zajtrk Drugi dogodki 

22.11.2018 
SPOT - Komunikacija na del.mestu kot predpogoj dobrih delovnih 

rezultatov Delavnica 

23.11.2018 SPOT - Novosti ZPIZ Seminar 

04.12.2018 
SRIP – Krožno gospodarstvo in IOS: 1. mednarodna konferenca 

Nano4Circularity Konferenca 

05.12.2018 SPOT - Aktualne davčne zagate v praksi Delavnica 

07.12.2018 Kako uravnovesiti uspešno poslovno in privatno življenje Delavnica 

10.12.2018 
Ustanovno srečanje Odbora za razvoj človeških virov SRIP - Krožno 

gospodarstvo 
Poslovna 
srečanja 

13.12.2018 1. seja Tehnološkega sveta SRIP - Krožno gospodarstvo Drugi dogodki 

14.12.2018 RS za energetiko Regijski svet 

23.11.2019 Predstavitev novosti ZPIS in seja Regijskega svera RČV Predstavitev 

06.12.2019 
6.konferenca ženske podjetnosti in zakljuna konferenca projekta 

regioWIN Konferenca 
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IZVAJANJE PROJEKTOV 

INFOPIKA – specialistično svetovanje zunanjih svetovalcev ŠGZ 

 
V letu 2018 skupno izvedenih 62 svetovan: 
 

• delovno-pravna zakonodaja (29 svetovanj) 
• finančno-davčno svetovanje (33 svetovanj) 
• ostala svetovanja so izvajali strokovni sodelavci ŠGZ 

RegioWIN 
Nosilec: Innovation Region Styria GmbH (IRS), Avstrija, ŠGZ partner 
 
Projekt regioWIN v okviru čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Avstrija se je zaključil z mesecem 
decembrom 2018. Cilj projekta je bil, da s specifičnim programom povečamo čezmejno sodelovanje podjetij – 
podjetnic in s tem prispevamo k rasti čezmejnega sodelovanja in možnostim za skupno sodelovanje na tretjih trgih. 
Vzpostavljena je bila regionalna ženska internacionalna mreža za čezmejna (angl. cross border - CB) poslovna 
sodelovanja, spodbujanje čezmejnih vrednostnih verig ter skupne aktivnosti za dostop do novih trgov 
(www.regiowin.com).  
 
Za potrebe izgradnje čezmejnih poslovnih povezav in sinergij so bile izvedene aktivnosti, s   pomočjo katerih so 
podjetnice pridobile potrebne kompetence in osnovni okvir za delovanje.  Rezultati projekta so večfazni ukrepi – 
podpora podjetnicam pri vzpostavljanju čezmejnega sodelovanja, s čemer bomo prispevali k mednarodnemu 
prepoznavanju njihove dejavnosti. Izvedena so bila mednarodna B2B poslovna srečanja podjetnic iz Slovenije in 
Avstrije, regionalne in čezmejne delavnice, regionalni in čezmejni obiski podjetnic ter mednarodni konferenci s 
sejmom, na katerem so se predstavile podjetnice iz Slovenije in Avstrije (Koroške in Štajerske).    V projektu je 
sodelovalo 119 podjetnic iz obeh držav in 85 podjetnic s potencialom deluje v čezmejni podjetniški mreži podjetnic. 
Oblikovan je bil model internacionalizacije, ki je odlično orodje za trajnostno čezmejno sodelovanje podjetnic v 
čezmejni mreži in na tretjih trgih. Dodano vrednost podjetnic čezmejne podjetniške mreže ponazarja podjetje 
Neonart d.o.o., ki je član Štajerske gospodarske zbornice (ŠGZ) in Regijskega sveta poslovnih žensk in podjetnic.  V 
okviru projekta je podjetnica koristila brezplačno koriščenje poslovnega prostora pri projektnem partnerju v Gradcu 
in vzpostavila poslovne povezave za nadaljnje čezmejno sodelovanje.  

SPOT SVETOVANJE 

Nosilec: MRA, ŠGZ partner 
 
Aktivnosti SPOT SVETOVANJE: 
 
• 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, ki se lahko zaključi tudi z e-postopki, skladno s predpisi, ki urejajo sodni register ali postopki za 
pridobivanje subvencij v skladu s programom  agencije 

• 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 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. 

http://www.regiowin.com/
http://www.regiowin.com/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kompetence_(kadrovsko_podro%C4%8Dje)
https://sl.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Dinkovitost
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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 

SRIP – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo 

 
ŠGZ  je  skupaj  s  Kemijskim  inštitutom  in  Fakulteto  za  kemijo  in  kemijsko  tehnologijo Univerze  v  Mariboru  
sooblikovala  strateško  razvojno  –  inovacijsko  partnerstvo  –  SRIP  – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo ter 
prevzela vlogo prijavitelja prijave SRIP na javni razpis  MGRT  ter  hkrati  koordinatorice  SRIP-a,  s  katerim  sledimo  
smernicam  Slovenski strategiji pametne specializacije. S SRIP-om kot inovacijskim grozdom / eko sistemom se 
vzpostavlja dolgoročno javno-zasebno partnerstvo z vodilno vlogo neodvisnih deležnikov, od malih, srednjih in velikih 
podjetij, inovativnih novoustanovljenih podjetij, drugih organizacij za razširjanje raziskav in znanja, neprofitnih in 
nevladnih organizacij, v namen sodelovanja pri   vzpostavljanju   verig   vrednosti   in   organiziranju   celovite   podpore   
raziskovalni   in inovacijski  dejavnosti  s  ciljem  prehoda  na  trg  na  prednostnem  področju  ‘naravni  viri  za 
prihodnost’   in   podpodročju   ‘Mreže   za   prehod   v   krožno   gospodarstvo’. 
Na tak način se SRIP osredotoča na  možnosti  članov na razvojna  vlaganja,  tako  zasebnih  kot  javnih,  usklajevanje 
raziskovalne-razvojne   dejavnosti   in   spodbujanje   razvojnega   sodelovanja,   souporabo zmogljivosti,  
internacionalizacijo – vstop na globalne trge,  izmenjavo  znanja  in  izkušenj,  mreženje  in  razširjanje informacij. 
Člani SRIP – Krožno gospodarstvo so izdelali poslovno razvojno strategijo – Akcijski načrt, ki je bil potrjen s strani 
Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje Strategije pametne specializacije, S4 najprej v juliju 2017 in 
ponovno aprila 2018 zaradi dopolnitve, z namenom uresničevanja ključnih ciljev SRIP, kot so:  
 
1. Vzpostaviti trajno in uspešno strateško partnerstvo, v katerem se povezujejo različni deležniki, gospodarske 
družbe, izobraževalno – razvojne in raziskovalne institucije (RRI), nevladne organizacije in drugi zainteresirani,  ob 
sodelovanju države v verige vrednosti z zaključenimi snovnimi tokovi in razviti nove poslovne modele za čim lažji in 
čim bolj uspešen vstop na globalne trge 
 
2.  Ob tem pa prispevati k uresničevanju Slovenske strategije pametne specializacije in  s tem prispevati k naslednjim 
ciljem:  
- izboljšanju indeksa snovne učinkovitosti / produktivnosti iz 1,07 (leto 2011) na 1,50 (2020),  
- povečanju deleža visokotehnoloških proizvodov in storitev z visokim deležem znanja na globalnih trgih.  
- dvigu dodane vrednosti na zaposlenega.  
- dvigu podjetniške aktivnosti s sedanjih 11 % vsaj na raven povprečja EU, to je 12,8%.  
 
SRIP - Krožno gospodarstvo je v septembru 2018 uspešno zaključil 1. fazo delovanja in z mesecm oktobrom 2018 
prešel v drugo fazo delovanja, ki traja vse do decembra 2019. Med pomembnejše aktivnosti SRIP spadajo različni  
izvedeni dogodki informiranja in promocije, vključno z dogodki usposabljanja v obliki delavnic, domačih in mednarodnih 
srečanj z različnimi grozdi, delujočimi na področju krožnega gospodarstva, okroglih miz, mednarodnih konferenc, med 
katerimi velja izpostaviti 1. mednarodno konferenco  SRIP o tehnologijah in poslovnih modelih za krožno 
gospodarstvo v organizaciji Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, kakor tudi mednarodno 
konferenco Nano4circularity v organizaciji IOS d.o.o.  
Med pomembne aktivnosti SRIP spadajo tudi mednarodna povezovanja, kot je primer sodelovanje v Vanguard 
iniciativi na področju demo pilotov (več o tem: http://www.s3vanguardinitiative.eu) , kjer je zaželeno vključevanje 
gospodarstva in razvojnih organizacij. Na osnovi srečanja s predstavniki platforme pametne specializacije v Bilbau v 
novembru 2018 je bilo dogovorjeno, da bo Slovenija, SRIP – Krožno gospodarstvo prevzel vodilno vlogo na področju 
bioenergije na ravni EU. Prav tako so potekale aktivnosti na področju razvoja človeških virov in kompetenc za čim lažji 
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prehod gospodarstva, spodbujanja podjetništva skozi sodelovanje na Kariernem sejmu mladih v Mariboru. Intenzivirali 
smo obiske članov SRIP in jim nudili po potrebi administrativno tehnično podporo članom SRIP pri pripravi projektne 
dokumentacije na različne javne razpise (predvsem MGRT in MIZŠ). S tem načinom se spodbuja razvoj prebojnih in 
izvozno zanimivih visokotehnoloških proizvodov in storitev, pri čemer je potrebno izpostaviti še presečnost med 
posameznimi verigami vrednosti in razvoj novih krožnih poslovnih modelov. Pomemben je skupni razvoj na 
tehnoloških področjih po fokusnih področjih ali interdisciplinarnih povezavah, pri tem se upošteva interes sodelujočih 
deležnikov, predvsem gospodarskih subjektov in RRI, nišne usmerjenosti, upoštevajoč razvojni in investicijski 
potencial ter neizkoriščenost konkurenčnih prednosti Slovenije. Prioritetna fokusna področja SRIP – Krožno 
gospodarstvo: 
  

1) Trajnostna energija 
2) Biomasa in alternativne surovine 
3) Sekundarne surovine (npr. predelava odpadkov, tehnologije čiščenja odpadnih vod, gospodarjenje s 

pitno vodo, pridobivanje energije)  
4) Funkcionalni materiali (trajnostni kompoziti in napredna embalaža /materiali).  
5) Procesi in tehnologije (bio-osnovane zelene kemikalije in materiali, postopki pridelave in predelave 

polimerov)  
6) Krožni poslovni modeli, osredotočenost na trajnostne procese in mreže (celoten življenjski cikel, LCA) 

v namen doseganja večje tehnološke, ekonomske in okoljske učinkovitosti)  
 
SRIP – Krožno gospodarstvo je uspešno sodeloval tudi s KOC Krog in KocKE ter se povezoval z drugimi SRIPi. 
Pomembno je tudi sodelovanje z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter s Službo Vlade za regionalni 
razvoj in kohezijsko politiko.  Vsem članom SRIP gre zahvala za sodelovanje v SRIP, še posebno ob zavedanju, da lahko 
SRIP uspešno deluje ob vaši finančni podpori, saj država podpira delovanje SRIP v višini 50 odstotkov.  Članstvo SRIP 
v decembru 2018 je znašalo 63 članov, od tega 45 gospodarskih družb, 9 RRI, 7 nevladnih organizacij in 2 zbornici. 
SRIP – krožno gospodarstvo bo tudi v prihodnje nudil vso podporo članom SRIP iz gospodarstva, povezovanju, 
sodelovanju in mreženju. Vse aktualne informacije za člane SRIP in druga zainteresirane so na spletni strani 
http://www.srip-krozno-gospodarstvo.si in na spletni strani www.srip-circular-economy.eu  

KOMPETENČNI CENTER KROG 

 
Povezovanje gospodarstva in izobraževanja za hitrejši trajnostni razvoj  
 
Vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra KOC Krog je neposreden odgovor na razvojne in kadrovske 
potrebe podjetij ter širše razvojne potrebe lokalnih okolij, ki se nanašajo na področje trajnostnega razvoja. KOC Krog 
se navezuje na delovanje Strateško razvojno inovacijskega partnerstva (SRIP) – Mreže za prehod v krožno 
gospodarstvo, ki predstavlja inovacijski grozd, v katerem trenutno sodeluje 93 članov, vključno s Štajersko 
gospodarsko zbornico. KOC Krog med podjetji in drugimi člani v grozdu spodbuja souporabo zmogljivosti, izmenjavo 
znanj in izkušenj, mreženje, razširjanje informacij, sodelovanje in povezovanje. 
 
KOC Krog vzpostavlja povezovanje gospodarstva in izobraževanja na vseh ravneh za hitrejše prilagajanje kompetenc 
zaposlenih spremembam globalizacije, digitalizacije in krožnega gospodarstva v smeri inovativnosti in razvojno–
raziskovalne naravnanosti. 
 
Partnerstvo KOC Krog 
 
V partnerstvo KOC Krog so se povezala podjetja, katerih osnovna dejavnost je zbiranje in odvoz odpadkov ter 
ravnanje z njimi in pridobivanje sekundarnih surovin. Partnerstvo pa povezuje še ostala podjetja, ki so vključena v 
SRIP – Mrežo za prehod v krožno gospodarstvo. Člani partnerstva delujejo v pretežni meri v vertikalni verigi vrednosti 
recikliranja. Odpadke uporabljajo kot nove vire surovin v smeri zapiranja zanke, torej težijo k minimalni količini 
odpadkov oz. nič odpadkov ('zero waste').  
Podjetja v partnerstvu se zavedajo prednosti, ki jih imajo na osnovi kompetentnih in zavzetih kadrov, saj s tem krepijo 
uspešnost in konkurenčno prednost na trgu. Z medpanožnim sodelovanjem bodo dobili dostop do novih znanj, 
kompetenc kadrov, posledično tudi boljše proizvode in storitve, ki povečujejo konkurenčno prednost celotne panoge.   
 

KOC Krog povezuje podjetja, ki se ukvarjajo z ravnanjem z odpadki. Sestavlja ga 17 partnerjev: 

 
Fundacija Prizma; Snaga d.o.o., Maribor; Snaga d.o.o., Ljubljana; Simbio d.o.o., Zeos d.o.o.; KSP 

Ljutomer d.o.o.; Energetika Maribor d.o.o.; Komunala Slovenj Gradec d.o.o.; Kočevski les d.o.o.; 

http://www.srip-krozno-gospodarstvo.si/
http://www.srip-circular-economy.eu/
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Komunala Kočevje d.o.o.; Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.; EKO-TCE d.o.o.; Plastika Skaza d.o.o.; 

IEI d.o.o.; Boson d.o.o.; Gorenje Surovina d.o.o. in ŠGZ. 
  
Cilji projekta KOC KROG: 
 

• prispevati k povečevanju konkurenčnosti vključenih podjetij, 
• odpiranje novih »zelenih delovnih mest«, vzpostaviti vzdržno poslovno infrastrukturo ter mrežo 

organizacij in strokovnjakov za izmenjavo in kroženje znanj, izkušenj, dobrih praks in skupni razvoj 
kompetenc zaposlenih 

• izdelati kompetenčni model za dogovorjene panožno specifične profile, 
• spodbuditi podjetja k sodelovanju in izmenjavi znanj, skupnemu razvoju programov t. i. notranjega in 

panožno specifičnega usposabljanja 
• znižati primanjkljaj kompetenc 

  
Ključni rezultati in predvideni učinki: 
       

• delujoča projektna pisarna in učinkovita organizacijska struktura, 
• izdelan kompetenčni model 
• izdelan panožni načrt razvoja zaposlenih, 
• razvoj in izvedba izobraževanj, 
• 65 %  od vseh zaposlenih v sodelujočih podjetjih vključenih v usposabljanja (več kot 1.100 zaposlenih), 
• informiranje o delovanju kompetenčnega centra, možnostih izobraževanj in usposabljanj, 
• zagotavljanje dolgoročne vzdržnost – trajnost delovanja kompetenčnega centra. 

  
Izobraževanje za krožno gospodarstvo je bilo tudi tema oktobrskega Štajerskega gospodarskega foruma na TV 
Maribor. O svojih izkušnjah v KOC Krog so spregovorile Natalija Žunko, Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti 
Prizma, Martina Krajnc, Snaga Maribor, in dr. Alenka Sajovic, Simbio Celje.   

Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in 
zdravo staranje zaposlenih (POLET), 2018-2022 

Trajanje projekta: 8.10.2018 – 30.9.2022 
Vir sofinanciranja: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Vrednost: 906.116,00 EUR (ŠGZ: 314.332,00 EUR) 
Z namenom sledenja usmeritvam EU na področju aktivnega in zdravega staranja ter reševanju zgoraj opisane 
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 in evalvaciji ukrepov za ravnanje s starejšimi zaposlenimi in za 
zmanjševanje odsotnosti z dela. 
 
Kaj bodo pridobila podjetja s sodelovanjem v projektu? 

1. Brezplačno analizo stanja na področju aktivnega in zdravega staranja ter odsotnosti z dela v vašem 
podjetju. 

2. Interne strategije in akte, ki bodo podlaga za izvajanje ukrepov s področja aktivnega in zdravega 
staranja ter odsotnosti z dela. 

3. Brezplačno usposabljanje in izobraževanje za delodajalce in zaposlene s področja zdravega in 
aktivnega staranja zaposlenih ter odsotnosti z dela. 

4. 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.  

5. Dostop do strokovnih gradiv in podpornih orodij pri upravljanju z aktivnim in zdravim staranjem ter 
odsotnostjo z dela. 

6. Priporočila za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih. 

PROJEKT „Upravljanje in razvoj zaposlenih, katerih zaposlitev je ogrožena v regiji 

Podravje –  Štartaj kariero s potencialom!“ 2017 - 2021 

 
Nosilec: Fundacija Prizma 
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Vloga ŠGZ – podizvajalec: promocija in motiviranje podjetij za vključevanje svojih zaposlenih v projekt 
  
Projekt je namenjen podjetjem, ki se soočajo s spremembami tehnologije, procesov, proizvodov in strategij 
poslovanja, in njihovi zaposleni potrebujejo nova znanja in kompetence, da razvijajo poklicno kariero in ohranjajo 
zaposljivost. V okviru projekta se zaposlenim brezplačno ponuja načrtovanje nadaljnjega razvoja kariere s celovito 
podporo v motiviranju in izobraževanju/usposabljanju 
  
Glede na potrebe po razvoju novih znanj in kompetenc za obvladovanje organizacijskih, tehnoloških in poslovnih 
sprememb se zaposlenim ponudi: 
 

• vodenje kariernega razvoja po metodologiji individualnih kariernih načrtov; 
• razvijanje veščin, znanj in kompetenc na delavnicah s področja: 
• učinkovitega upravljanja sprememb, 
• učinkovite komunikacije, 
• zdravju prijaznega delovnega okolja, 
• usklajevanja dela in zasebnega življenja, 
• obvladovanje stresa ter 
• medgeneracijskega učenja in sodelovanja v timih; 
• izboljšanje splošnih in delovno specifičnih poklicnih znanj ter kompetenc s sofinanciranjem 

izobraževanja/usposabljanja pri izobraževalnih organizacijah in/ali v okviru notranjih usposabljanj v 
podjetju. 

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. 

SOCIOLAB 

Projektni partnerji:  
 

• 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. 
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• 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. 

 
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). 

Projekt »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne 

sile – Zdravo in aktivno v prihodnost« (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. 
 

Pospeševanje ženskega podjetništva v Podonavski regiji (WOMEN IN BUSINESS) 

 

Projektni partnerji:  
• Innovation Region Styria LTD, Avstrija 
• Univerza 'Chernorizets Hrabar' Varna, Bolgarija 
• Tehnološki park Varaždin, Hrvaška 
• bwcon GmbH, Nemčija 
• Mariborska razvojna agencija, Slovenija 
• Štajerska gospodarska zbornica, Slovenija 
• Združenje Panonska poslovna mreža, Madžarska 
• Univerza Pannonia, Madžarska 
• Združenje malih in srednjih podjetji Constanta, Romunija 
• OVIDUS Univerza Constanta, Romunija 
• Ekonomska fakulteta Sarajevo, Univerza v Sarajevo, Bosna in Hercegovina 
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• Organizacija za razvoj sektorja malih in srednje velikih podjetji, Moldavija 
• Ministrstvo za gospodarstvo, Bolgarija 

 
Namen projekta: 
 
Vzpodbuditi mlade ženske iz Podonavja, ki imajo poslovne ideje in so se pripravljene podati na poslovno pot, k 
ustanovitvi in razvoju lastnih podjetji ter prispevati k njihovem kariernemu uspehu, kar je pomembno tudi za že 
obstoječe podjetnice.   
 
Ključne aktivnosti: 
 

• analiza trenutnega stanja na področju ženskega podjetništva v Sloveniji 
• transnacionalna primerjalna analiza trenutnega stanja na področju ženskega podjetništva v Podonavju 
• vodnik dobrih praks za opolnomočenje mladih podjetnic 
• oblikovanje modelov usposabljanj za podjetnice v regiji 
• transnacionalni učni dogodki – ogledi dobrih praks 
• razvoj in oblikovanje priporočil za oblikovanje javnih politik v podporo ženskemu podjetništvu 
• vzpostavitev štirih Ženskih podjetniških centrov 

 
V projekt bodo vključene podjetnice, ki sodelujejo v Regijskem svetu podjetnih žensk in podjetnic, ki deluje v okviru 
Štajerske gospodarske zbornice. 
 
Aktivnosti v letu 2018: 
 
Projekt je se je začel izvajati s 1. junijem 2018. Do konca leta je bila izvedena anketa med mladimi podjetnicami 
starimi med 15 in 34 let ter intervjuji z mladimi podjetnicami, na podlagi katere je bila pripravljena nacionalna analiza 
trenutnega stanja na področju ženskega podjetništva v Sloveniji. Izvedena sta bila dva transnacionalna učna 
dogodka v Romuniji in Bolgariji. Na Štajerski gospodarski zbornici smo organizirali prvo srečanje nacionalne skupine 
deležnikov ženskega podjetništva, ki so se ga udeležili predstavniki agencije SPIRIT, Mestne občine Maribor, 
relevantnih nevladnih organizacij, visokošolskih zavodov, predstavnice Regijskega sveta podjetnih žensk in podjetnic 
… Na srečanju smo predstavili projekt in razpravljali o izzivih in rešitvah na področju ženskega podjetništva v 
Sloveniji. 

   



29  
 LETNO POROČILO 

2018 

ORGANI ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE 
 
Skupščina 
 
11. redna seja skupščine je bila 17.04.2018. Vodil jo je predsednik skupščine dr. Dušan Jovanovič. Skupščina je 
obravnavala in potrdila zapisnik 10.  redne seje skupščine, poslovno in finančno poročilo za leto 2017, program dela 
in finančni načrt za leto 2018, določila je tudi višino članarine za leto 2018. 
 
Nadzorni odbor 
 
Nadzorni odbor za 4-letno mandatno obdobje 2015-2019 je bil potrjen na 9. seji skupščine ŠGZ 26. maja 2015. 
V  letu  2018  sta bili sklicani dve (redni) seji in ena korespondenčna seja Nadzornega  odbora. Seji je  vodila Tatjana 
Lorenčič v soglasju s predsednico NO ŠGZ Natalijo Kurnik. Nadzorni odbor šteje 5 članic oz. članov: 
 

Ime in priimek Podjetje       Kraj 
Natalija Kurnik, predsednica Gorenje Surovina, d.d. Maribor 
Jožica Planinšec Deržek Obzorje d.o.o. Slovenska Bistrica 
Dr. Vlasta Krmelj Energap Maribor 
Tatjana Lorenčič TBP, d.d. Lenart 
Oskar Salecl Vzajemna d.v.z., PE Maribor Maribor 

 
Upravni odbor 
 
Upravni odbor za 4-letno mandatno obdobje 2015-2019 je bil potrjen na 9. seji skupščine ŠGZ 26. maja 2015. 
Predsednik upravnega odbora je dr. Roman Glaser, člani pa so našteti v nadaljevanju. 
 

Ime in priimek   Podjetje  Kraj 
GORAZD BENDE Zavod PPC TEZNO Maribor 
MARJAN BEZJAK F.A. MAIK d.o.o. Voličina 
MAG. DANILO BURNAČ MARIBORSKI VODOVOD d.d. Maribor 
JASNA DOMINKO BALOH DOBA Fakulteta Maribor 
MARKO DROBNIČ TALUM d.d. Kidričevo 
DAVORIN OKORN NOVA KBM d.d. Maribor 
JURE FIŠER GORENJE SUROVINA D.O.O. Maribor 
DR. ROMAN GLASER IMPOL 2000 d.d. Slovenska Bistrica 
BOJAN PETEK TENZOR d.o.o. Ptuj 
NATAŠA SARA HARTNER PALOMA d.d. Sladki vrh 
URBAN BREN UNIVERZA V MARIBORU Maribor 
DR. IGOR HUSTIĆ GEA d.d. Slovenska Bistrica  
MILAN JARC AVTO JARC d.o.o. Maribor 
ANDREJ TUMPEJ DEM d.o.o. Maribor 
MARTIN TURK GRANIT STORITVE d.o.o. Slovenska Bistrica  
MAG. DANILO LUKAČ MESSER SLOVENIJA d.o.o. Ruše 
MILAN LUKIĆ LUMAR IG d.o.o. Maribor 
SLAVKA MARINIČ PRIMAT d.d. Maribor 
VALENTINO MENDEK ZAVAROVALNICA SAVA d.d. Maribor 
MAG. MATJAŽ MERKAN SWATYCOMET d.o.o. Maribor 
MAG. MARTIN MLAKAR POŠTA SLOVENIJE d.o.o. Maribor 
Predstavnik še ni imenovan TERME MARIBOR d.o.o. Maribor 
SILVO ROPOŠA ELEKTRO MARIBOR d.d. Maribor 
BORUT ROŠKAR VGP DRAVA Ptuj d.d. Ptuj 
RANKO ŠMIGOC AKTIVA VAROVANJE d.d. Maribor 

 
V letu 2018 je bilo sklicanih 5 rednih sej Upravnega odbora (UO), ki jih je vodil dr. Roman Glaser, predsednik UO 
ŠGZ. 
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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,  podpredsednic  pa  Metka Mršnik, 

Messer Slovenija, d.o.o., Ruše. Konec leta 2018 je bilo v regijski svet vključenih 32  predstavnikov  
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 v decembru 2018 postala 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 2018 je bilo v regijski svet vključeno 37 predstavnikov 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 2018 je bilo v regijski svet vključeno 55 predstavnic različnih 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. V letu 2018 je imel RS za energetsko področje dvoje samostojnih sej in eno srečanje, ki je bilo v okviru redne 
dejavnosti ELEKTRA Maribor d.d., njihove Akademije za energetiko. 
 
Izvoljeno je bilo novo vodstvo: redsednik sveta je dr. Filip Kokalj, Univerza Marbior, 

podpredsednika pa Silvo Ropoša, Elektro maribor d.d.,  inSamo Fekonja, DEM  d.o.o.   Ob koncu  leta 
2018  je bilo  v ta  regijski  svet vključeno 17 predstavnikov 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 2018 je regijski svet štel 7 članov in 3 
podporne člane. 
 

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. 
 
Kratka predstavitev aktivnosti Regijskega sveta izvajalcev čezmejnih storitev (RS IČS) v letu 2018: 
 
• A1, 12 člen: Na portalu e-VEM je z januarjem 2018 vzpostavljena nova elektronska vloga za pridobitev potrdila 

A1. Skupaj z GZS smo MDDSZ podajali pobude in predloge za spremembe zahtevanih vnosnih podatkov in 
pogojev za nemoteno in čim enostavnejše izdajanje obrazcev A1 po 12. členu.  Bili smo pobudnik za 
poenostavitev procesa pridobivanja A1 obrazca, izvedli in koordinirali smo aktivnosti med predstavniki 
delodajalskih združenj in MDDSZ,  ZZZS, MF in drugimi državnimi inštitucijami. Rezultat aktivnosti je trenutni 
portal za oddajo vlog za A1 obrazce, ki po mnenju uporabnikov deluje brez večjih zapletov, tako da omogoča 
nemoteno poslovanje družb, ki napotujejo osebje v tujino. 
 

• A1, 13. Člen: Uspeli smo z uveljavitvijo nove kategorije napotenih delavcev »MONTERJI in SERVISERJI«, za katere 
je poenostavljen postopek za pridobitev A1 obrazca po 13. členu in spadajo v enako kategorijo, kot šoferji v 
mednarodnem prometu. Postopek oddaje vloge je bil v sredini leta prenesen na EVEM portal, čas pridobitve pa 
se je skrajšal do nekaj delovnih dni. 

 
• »ENKRATNA NAPOTITEV«: Enkratna napotitev mora biti jasno definirana, ker v skladu z zakonodajo posledice 

definicije enkratne napotitve sledijo druge obveznosti za delodajalce. Tukaj nam je uspelo skupaj s drugimi 
delodajalskimi združenji in z predstavniki ministrstev (predvsem MF) definirat vsebino enkratne napotitve.  

 
• »ZAVAROVALNE PODLAGE 001/002«: Formirana je bila delovna skupina za ureditev zavarovalnih podlag 

(pravniki članov iz ŠGZ, pravna služba GZS ter OZS in zunanji pravnici Helena Polič Kosi in Teodora Glušič). Na 
to temo je bilo največ sestankov (MDDSZ, MF, ZZZS, ZPIS, FURS, OZS, GZS). Aktivnosti pri reševanju te 
problematike bolj ali manj uspešno še potekajo. 

 
• AKTIVNOSTI PRI SPREMEMBAH NOVEGA ZAKONA O IZVAJANJU ČEZMEJNIH STORITEV: Na ravni EU je  dne 29. 

7. 2018 v veljavo stopila Direktiva (EU) 2018/957 o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na 
delo v okviru čezmejnega izvajanja storitev. Z namenom prenosa določb predmetne direktive v nacionalno 
zakonodajo ter odprave pomanjkljivosti trenutne ureditve na tem področju je MDDSZ pričelo aktivnosti za 
spremembo obstoječega zakona o izvajanju čezmejnih storitev. ŠGZ aktivno sodeluje s pobudami in pripombami. 

 
 
Predsednik  sveta  je  Albert Kekec, Dorssen mont d.d.,  podpredsednik Marjan Žargi, MZK Elektro 

d.o.o. Ob koncu leta 2018 je regijski svet štel 32 predstavnikov različnih podjetij. 
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VAŠE SOGOVORNICE IN SOGOVORNIKI V ŠGZ V LETU 2018 
 
Mag. Aleksandra Podgornik 
Direktorica 
T: 02 220 87 00 
E: aleksandra.podgornik@stajerskagz.si 
 
Dr. Dragica Marinič 
Vodja projektne pisarne in finančno-administrativnega 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 Pohleven 
Projektna koordinatorka 
T: 02 220 87 24 
E: nina.pohleven@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 24 
E: info@stajerskagz.si 
 
Aleš Kegl 
Pomočnik vodje skrbniškega sistema, projekti, usposabljanja in seminarji 
T: 02/2208 726 
E: info@stajerskagz.si 
 
Karin Črepinko 
Pomočnica vodje skrbniškega sistema, projekti 
T: 02/2208 700 
E: info@stajerskagz.si 
 
Mag. Mia Miše 
Skrbniški system 
T: 02 220 87 25 
E: mia.mise@stajerskagz.si 
 
Liljana Pešut 
Strokovna sodelavka, javne listine 
T: 02 220 87 28 
E: liljana.pesut@stajerskagz.si

 

mailto:aleksandra.podgornik@stajerskagz.si
mailto:dragica.marinic@stajerskagz.si
mailto:lidija.majcen@stajerskagz.si
mailto:marko.nemsak@stajerskagz.si
mailto:nina.pohleven@stajerskagz.si
mailto:mojca.tominsek@stajerskagz.si
mailto:info@stajerskagz.si
mailto:info@stajerskagz.si
mailto:info@stajerskagz.si
mailto:mia.mise@stajerskagz.si
mailto:mia.mise@stajerskagz.si
mailto:liljana.pesut@stajerskagz.si

