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Expo biro – industrija 
dogodkov nas  
potrebuje

Zlate roke 
slovenskega 
gospodarstva

Konec z zrezki? 
Kaj pa alternativa?



UVODNIK 1

Napovednik  
dogodkov

12. 1. 2021 INTERAKTIVNI SPLETNI SEMINAR: DAVČNI OBRAČUN IN LETNO 
POROČILO ZA LETO 2020, 12. 1. IN 13. 1. 2021, IZVAJALKI 
KSENIJA PROSEN IN MAG. BARBARA GUZINA

90,00 EUR za člane ŠGZ, 
144,00 EUR za nečlane

19. 1. 2021 INTERAKTIVNI SPLETNI SEMINAR: DAVČNI OBRAČUN IN 
LETNO POROČILO ZA LETO 2020, 19. 1. in 20. 1.2021,   
IZVAJALKI KSENIJA PROSEN IN MAG. BARBARA GUZINA

90,00 EUR za člane ŠGZ, 
144,00 EUR za nečlane

26. 2. 2021 WEBINAR: OCENA TVEGANJA POVEZANEGA S COVIDOM-19 Brezplačno

4. 3. 2021 WEBINAR: PROJEKTNA ENOTA INŠPEKTORATA RS ZA DELO Brezplačno

17. 3. 2021 3. ŠTAJERSKI GOSPODARSKI FORUM 2021, TV ODDAJA Brezplačno

17. 2. 2021 2. ŠTAJERSKI GOSPODARSKI FORUM 2021, TV ODDAJA Brezplačno

2. 2. 2021 SEMINAR: NOVI KOMUNIKACIJSKI PRIJEMI IN METODE V 
POSTOPKU UPRAVLJANJA TERJATEV PO KORONI, IZVA-
JALCI PETER IVKOVIČ, ALEKSANDER KUMER IN ANDREJA 
KANIŽAR

19,90 EUR za člane ŠGZ, 
49,90 EUR za nečlane

4. 2. 2021 SPLETNA DELAVNICA: ZAKAJ STA POMEMBNI DIGITALIZACIJA 
IN DIGITALNA TRANSFORMACIJA? PREI UM IN U-CENTRIX

Brezplačno

9. 2. 2021 WEBINAR:DIGITALIZACIJA V SLOVENSKEM PROSTORU, UM 
IN U-CENTRIX

Brezplačno za člane ŠGZ, 
39,90 EUR za nečlane

19. 1. 2021 SPLETNI SEMINAR: PRODAJA V ČASU PANDEMIJE IN PO NJEJ, 
IZVAJALKA DR. AMADEA DOBOVIŠEK

Brezplačno za člane 
ŠGZ, 39,90 EUR za 
nečlane

20. 1. 2021 1. ŠTAJERSKI GOSPODARSKI FORUM 2021, TV ODDAJA Brezplačno

21. 1. 2021 WEBINAR: DELO OD DOMA IN STRES, IZVAJALKA  
DR. LUCIJA ČEVNIK

Brezplačno

26. 1. 2021 ONLINE POSVET »RAVNOVESJE ČUSTEV IN RAZUMA V  
VODENJU« Z DR. ŽELJKOM ĆURIĆEM

Brezplačno 

Podrobnejše informacije o dogodkih najdete v koledarju 
dogodkov na spletni strani www.stajerskagz.si, lahko 
pa se naročite tudi na elektronska obvestila e-izzivi 
in spremljate naše aktivnosti prek socialnega omrežja 
Facebook.

Napovednik dogodkov odraža stanje na dan  
17. decembra 2020. Pridržujemo si pravico do 
sprememb in dopolnitev. V ceno kotizacije ni 
vračunan 22-% DDV. Prijave sprejemamo do 
zapolnitve razpoložljivih mest.

Pri zasedenosti razpoložljivih mest na dogod-
kih imajo prednost člani ŠGZ. Če udeležbe pri 
plačljivih dogodkih ne odjavite pravočasno, 
vam zaračunamo kotizacijo v celoti.

januar

februar

marec

Slovenija je uvedla minimalno plačo leta 1995, 
takrat je predstavljala minimalno plačilo za polni 
delovni čas in je ob uvedbi zajemala vse dodatke 
k plači. Potem se je spreminjal zakon, tudi zakon-
ski način določanja vsakoletnega usklajevanja, 
narejenih je bilo kar veliko analiz, na pogovorih 
preživetih veliko delovnih ur in v medijih porablje-
nega velika časa in tiskarskega črnila. 

Tudi večina držav EU – 20 od 27 – ima zakonsko 
urejeno minimalno plačo. V ostalih državah se 
določena minimalna plača ali ne nanaša na vse 
zaposlene ali pa se izrecno določa v pogajanjih 
med socialnimi partnerji. Skratka – neka ureditev 
glede minimalne plače velja v vseh državah EU. 
Razmerje med minimalno in povprečno plačo je v 
različnih državah različno, najvišje je to razmerje 
v Sloveniji  (52 %), sledijo Francija, Slovaška, vse 
tja do Grčije, kjer je razmerje 33,1 %. 

Veljavni Zakon o minimalni plači je iz novembra 
2018, takrat je določil višino minimalne plače za 
leti 2019 in 2020 in hkrati napovedal formulo, po 
kateri se bo s 1. januarjem 2021 ta izračunava-
la v prihodnje. Tako naj bi najnižji prejemek za 
polni delovni čas po novem za 20, a ne več kot 
40 odstotkov presegal izračunane minimalne 
življenjske stroške. Minimalni življenjski stroški 
so bili nazadnje izračunani 2017, ponovno bodo 
ovrednoteni leta 2023. Sindikati opozarjajo na 
zastarelost teh izračunov, gospodarstvo pa opo-
zarja na dejstvo, da je bilo leto 2020 res poslovno 
izjemno neugodno, da na rezultate poslovanja 
niso imeli praktično nobenega vpliva in da prihaja 
leto 2021, v katerem se pričakuje vsaj 7-% padec  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BDP, in še na vrsto drugih posledic, ki jih Zakon 
o minimalni plači posledično pomeni. Predvsem 
bi se zmanjšale razlike v plačah med manj in bolj 
zahtevnimi delovnimi mesti, kar bi negativno vpli-
valo na motivacijo in bi posledično vodilo do nižje 
produktivnosti. Uveljavitev povečanja s 1. januar-
jem 2020 bi bila pogubna predvsem za podjetja z 
nizko dodano vrednostjo na zaposlenega, mno-
ga podjetja pa bi zaradi povečanja stroškov dela 
morala zmanjšati druge pomembne postavke, ki 
vplivajo na višjo produktivnost na dolgi rok, kot 
so vlaganja v raziskave, razvoj in investicije, sti-
mulacije za motivacijo zaposlenih, izobraževanje 
zaposlenih, štipendije in drugo.

V pravkar izvedenem Barometru med člani ŠGZ 
je samo 4 % podjetij navedlo, da je zaradi koro-
nakrize znižalo plače zaposlenim. Razlog je se-
veda pomoč države z različnimi ukrepi, ki so jih 
podjetja uporabila. Dejstvo pa je tudi, da 70 % 
podjetij beleži padec dela oz. naročil, kar bo seve-
da odmevalo v letu 2021, in da posledično skoraj 
20 % podjetij razmišlja tudi o odpuščanju zapo-
slenih. Dobrih rešitev brez razumevanja vseh par-
tnerjev in brez dialoga med njimi torej ni mogoče 
pričakovati. 

Minimalna plača 
ali minimalna 
zaposlenost 

Mag. Aleksandra Podgornik
Direktorica ŠGZ
aleksandra.podgornik@stajerskagz.si
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GOSPODARSKI 
IZZIVI

Expo biro Industrijske hale

Minimalna plača ali minimalna zaposlenost 

Izpostavljamo 

Sprejeti ukrepi so dobrodošli, niso pa dovolj 

Zlate roke slovenskega gospodarstva 

Expo biro: Industrija dogodkov nas nujno potrebuje 

Gradbene, tehnične intransportne storitve ter
problematika napotenih delavcev v tujinoi

Slovenija – gastronomska destinacija Evrope 2021 

Prehranska sedanjost Slovenije 

Konec z zrezki? Kaj pa je alternativa?

Jaz tebi, ti meni

Nove energetske strategije 

Novo vodstvo Regijskega sveta za razvoj človeških virov

Infopika ŠGZ – svetovanje za člane ŠGZ

Delodajalci se zavedajo dragocenosti starejše delovne sile

Vedno več stisk v povezavi s covidom-19

H2GreenTECH: na zelenih vodikovih tehnologijah

Želite biti energetski manager?

Virtualni varilci na Kariernem sejmu 2020

Kompetenčni center Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

Priložnosti v krožnem in podnebno nevtralnem gospodarstvu in 
družbi 

Mentoriranje za izboljšanje poslovanja podjetij 

Mojih 5: Miha Rajh 

Mojih 5: dr. Aleksandra Lobnik

Leto 2020 res ni bilo naše leto. Vsa pričakova-
nja so se nam začela majati že marca, sedaj, ob 
koncu leta, življenje praktično stoji. Stoji tudi 
velik del gospodarstva in težko najdemo gospo-
darstvenika, ki bi upal napovedovati poslovanje 
v prihodnjih letih. 

Pa vendar – optimizem je pomemben spre-
mljevalec podjetnosti, brez vedrega in opti-
mističnega pristopa bi v gospodarstvu težko 
delali. Zato nam vsem želim, da pustimo leto 
2020 za seboj, si zadamo nove cilje in s polno 
mero optimizma stopimo v leto 2021. 

Želim vam veliko zdravja, nasmeh in veliko 
sreče!
 
Mag. Aleksandra Podgornik
Direktorica ŠGZ

Ob koncu leta, kot je iztekajoče se, je res težko 
narediti bilanco in jo kot iztočnico ponesti v 
prihajajoče. Nič se ni izteklo tako, kot smo 
pričakovali in kot smo si želeli. Res je, da v tej 
izjemno težki situaciji nismo sami, ves svet je 
ujet v krizo zaradi covida-19. Pa vendar – zato 
ni naš položaj nič lažji. 

Spoštovani člani Štajerske gospodarske zbor-
nice. Leto je bilo težko in tudi prihajajoče ne bo 
lahko. Vendar sem prepričan, da bo svet našel 
izhod, in vem, da boste z vso voljo in energijo 
sodelovali po svojih močeh. 

Želim vam uspešno delo, zdravje in veliko 
osebne sreče!

Dr. Roman Glaser
Predsednik ŠGZ

Leto je pustilo veliko sledi,
nove izkušnje, mnoge skrbi.

Izstopamo močnejši,
pripravljeni na nove izzive,

nove želje, za nove dni.

Naj bo uspešno, mirno, srečno in zdravo.

Sodelavke in sodelavci 
Štajerske gospodarske 

zbornice

49
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Pharsol, d. o. o.
CRYOHOLDER, ORODJE ZA LAŽJE, HITREJŠE IN VARNEJŠE 
PREMIKANJE ZAMRZNJENIH KRIOVIAL 
CryoHolder je unikatno laboratorijsko orodje, ki omogoča hitro, varno 
in predvsem enostavno prenašanje posodic za zamrzovanje (kriovial), 
v katerih se hranijo biološki vzorci na ekstremno nizkih temperaturah, 
na –196 °C (metoda krioprezervacije). Izdelek v obliki svinčnika je iz 
aluminija in to omogoča uporabo tako pri nizkih kot visokih tempera-
turah. Kriovialo se enostavno natakne na konico orodja in se jo s po-
močjo gumba (na vrhu) odloži, delo pa je omogočeno tudi ob uporabi 
laboratorijskih rokavic.

Inovatorji: Miha Rajh, Aljoša Šinkovič, Jan Kukovec, Tom Horvat, 
Jure Rajh

Izoelektro, d. o. o.
RAM-1 BREZŽIČNI NADZOR ODVODNIKOV
Prvi v svetu so uspeli izdelati pametno napravo RAM-1, ki v delu-
jočem omrežju nad 1 kV neposredno na odvodnikih prenapetosti 
meri ohmsko komponento uhajavega toka, javlja temperaturo  
okolice, vertikalni odmik od vgrajenega položaja, prikazuje mesto 
vgradnje, ima možnost komunikacije s signalom 4G, 5G in Lora  
sistemom, ima vgrajen NFC in Bloototh, izpisuje diagram stanja 
v coni dober – sprejemljiv – slab in omogoča izpis vseh merjenih 
podatkov, s čimer bistveno zmanjša stroške vzdrževanja energet-
skega sistema, zmanjša število izpadov električnega toka, poviša 
varnost obratovanja celotnega energetskega sistema.

Inovatorji: Milan Petek, Vid Vončina, Jure Pungerčar

Ledinek Engineering, d. o. o.
Z-PRESS, AVTOMATSKI STROJ ZA ŠIRINSKO LEPLJENJE 
LESNIH LAMEL V LAMELNE PLOŠČE POLJUBNIH DIMENZIJ 

Stiskalnica Z-Press je namenjena širinskemu lepljenju lesnih 
lamel za izdelavo montažno lepljenih plošč iz masivnega lesa. 
Takšne vnaprej sestavljene enoslojne plošče je mogoče uporabiti 
v napredni in visoko zmogljivi proizvodnji križno lepljenih plošč ali 
sorodnih proizvodov. Značilnosti Z-Press: hitro montažno lepljenje 
z enostavnim rokovanjem lepila, zagotovljeno vodenje krivih, zvitih 
ali upognjenih lesnih lamel skozi celoten proces, fleksibilen robni 
spoj, izvedba segmentnega potiskala z zobato letvijo, zagon stroja 
v željenem trenutku, samodejno polnjenje in praznjenje stiskalnice, 
hitra in samodejna sprememba dimenzij, enostavno vzdrževanje 
aplikatorja in preprosto shranjevanje lepila.

Inovatorji: Gregor Ledinek, Franci Krajnc, Darko Lorbek, Darko 
Vinko

Lumil, d. o. o.
IZBERI IN GRADI 

Pick & Build je inovativni sistem gradnje, ki s spletnim konfigura-
torjem omogoča preprosto samonačrtovanje poljubnega objekta 
ter hitro spletno naročilo. Vsi tipski elementi so vedno na zalogi in 
dostavljeni na izbrani naslov v nekaj dneh. Sestavni deli objekta 
so obvladljivih dimenzij in majhne teže, kar omogoča transport na 
globalnem trgu. Sistemske rešitve zagotavljajo hitro in kakovostno 
montažo objekta brez strokovnega znanja ali pomoči, ob uporabi 
enostavnega priloženega orodja. Objekt je možno spremeniti,  
dograditi, zmanjšati, razstaviti ter ponovno sestaviti brez poškodovanja 
elementov.

Inovatorji: Mateja Lukić, Tadej Volčanšek, Gregor Vreš

Na vsakoleten izbor inovacij Podravja smo v skladu s pravili nacionalnega izbora 
poslali inovacije štirih prejemnikov zlatih priznanj iz Podravja: Pharsol, d. o. o., 
Ledinek Engineering, d. o. o., Izoelektro, d. o. o., in Lumil, d. o. o.

V okviru Dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije 30. novembra letos 
že osemnajstič podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inova-
torjem v podjetjih in drugih organizacijah. Nacionalno priznanje GZS za najboljše ino-
vacije predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem 
promocijo inovativnosti v Sloveniji. Podeljenih je bilo 11 zlatih, 24 srebrnih, 5 bronastih 
priznanj, 2 posebni priznanji za mlado podjetje, 1 posebno priznanje za inovacijski izziv 
– povezovanje kulturno-kreativnih industrij in gospodarstva. Med njimi:

Zlato priznanje

Srebrno priznanje

Srebrno priznanje

Srebrno priznanje

IZPOSTAVLJAMO
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Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu

Poleti je Štajerska gospodarska zbor-
nica prvič izvedla raziskavo Barometer. 
Vprašanja so se nanašala predvsem 
na izkušnje glede koriščenja različnih 
protikoronskih ukrepov vlade, tokrat 
pa sta nas poleg teh področij zanimala 
predvsem njihova poslovna kondicija in 
poslovanje v prihodnjih letih. 

Ukrep napotitve zaposlenih na delo na domu 
je bil najpogosteje uporabljen že spomladi 
in tako je tudi sedaj – kar 66 % podjetij napo-
tuje vsaj del zaposlenih na delo doma. Velik 
je tudi delež odreditev čakanja na delo, kar 
je seveda razumljivo glede na že dalj časa 
zaprte mnoge dejavnosti.  

Pogosteje kot v prvem delu leta so odgovor-
ni v podjetjih posegli po možnosti odreditve 
dela v neenakomerno razporejenem de-
lovnem času. Tega ukrepa so se spomladi 
poslužili v 23 % podjetij, zdaj se je ta delež 
podjetij dvignil na 31 %. 

Subvencioniranje skrajšanega delovnega 
časa je ukrep, ki se nekako »ne prime«, 
je pa že več podjetij poseglo po znižanju 
plač, vsaj začasnem in vsaj za del zapos-
lenih. 19 % podjetij je ukrep uporabilo, v 
spomladanskem delu leta je bilo takšnih 
podjetij 12 %.

Zares koristno bi bilo …

Podjetja menijo, da bi jim v teh razmerah 
poslovanje najbolj olajšala odprava ad-
ministrativnih ovir – tako meni kar 57 % 
vprašanih, zelo visoko pa je tudi pomoč 
pri likvidnosti. Pregled posameznih odgo-

vorov, ki so jih lahko prosto navedli anke-
tirani, pokaže razpršeno razmišljanje so-
delujočih, največ pa jih navede znižanje 
davkov in prispevkov, tudi dohodnine in 
odlog ali celo oprostitev plačila prispev-
kov in davkov. Nekateri opozarjajo tudi na 
nujnost hitrejše finančne pomoči.

Koriščenje ukrepov 
je še vedno rešitev 
za mnoga podjetja

K izpolnjevanju vprašalnika smo 

povabili člane ŠGZ. Vprašanja smo 

jim zastavili prek spleta, z nekaterimi 

podjetji pa smo opravili tudi telefonski 

pogovor. Anketo so izpolnjevali med 

20. novembrom in 12. decembrom 

2020. Na vprašanja je odgovorilo 121 

podjetij, med njimi 30 % mikro podjetij, 

29 % malih, 29 % srednje velikih in 12 % 

velikih podjetij. Podjetja so bila iz  

različnih dejavnostih, največ jih je  

prihajalo iz predelovalne dejavnosti  

(23 %). Podjetja so lahko navedla 

ime podjetja, lahko pa so ostala tudi 

anonimna. 

Odreditev dela na domu (vsaj del zaposlenih)

Odreditev čakanja na delo (vsaj del zaposlenih)

Odreditev izrabe viška opravljenih ur ali letnega dopusta (vsaj del zaposlenih)

Odreditev dela v neenakomerno razporejenem delovnem času (vsaj del zaposlenih) 

Odreditev subvencioniranja skrajšanega delovnega časa (vsaj del zaposlenih)

Odreditev dela na drugem ustreznem/primernem delovnem mestu (vsaj del zaposlenih)

(Začasno) znižanje plač zaposlenih (vsaj del zaposlenih)

Katerega od ukrepov v zvezi z zaposlenimi 
ste uporabili v mesecih covida-19  
(od marca naprej)? Ne  Da

34 %

43 %

50 %

69 %

76 %

79 %

81 %

66 %

58 %

50 %

31 %

24 %

21 %

19 %

Sprejeti ukrepi so 
dobrodošli,  niso 
pa dovolj

Samo 12 % podjetij, ki so sodelovala v anke-
ti, ni uporabilo nobenega ukrepa, kot najbolj 
koristni pa se izkažeta možnosti odreditve 
čakanja na delo in dela na domu. 

57 % odprava 
administrativnih 
ovir

40 % večja pomoč pri  
likvidnosti in financah

6 % ne vem, neopredeljen

24 % spremembe 
na trgu dela

17 % neposredna pomoč 
(npr. internacionalizacija, 
javna naročila)

16 % drugo



8 9

Država naj podjetjem, ki so na podlagi odloka morala svoje obrate zapreti ali se jim je 
obseg poslovanja zmanjšal, povrne izpad dohodka in vse fiksne stroške.

Država naj delodajalcem povrne celoten strošek nadomestil plač delavcem za čakanje 
na delo doma.

Uvede naj se državna subvencija za plačilo najemnin oziroma kreditnih obveznosti za 
poslovne prostore.

Ukrep »odreditev čakanja na delo« naj se podaljša do maja 2021.

Ukrep »subvencioniranja skrajšanega delovnega časa« naj se podaljša do maja 2021.

Podjetja naj ne vračajo državne pomoči, tudi če ne bodo beležila predpisanega upada 
prihodkov; ta sredstva naj namenijo za raziskave, razvoj ali za nagrajevanje zaposlenih.

Država naj delodajalcem povrne celoten strošek nadomestila plače delavcem, ki delajo 
s skrajšanim delovnim časom.

Dvig minimalne plače naj se zamrzne oziroma preloži vsaj za eno leto.

Popravi naj se jamstvena shema na način, da se dvigne znesek posojila, ki je predmet 
državnega poroštva, in sicer na 25 % prihodkov in 2-kratnik stroškov dela. Poenostavi 
naj se vloga in se podaljša še za leto 2021.

ni 
nujno

vse-
eno

neopre-
deljen

je 
nujno

11 %

10 %

12 %

13 %

12 %

17 %

14 %

12 %

8 %

4 %

7 %

9 %

9 %

13 %

9 %

11 %

24 %

20 %

13 %

15 %

14 %

13 %

11 %

14 %

18 %

8 %

30 %

71 %

68 %

65 %

65 %

64 %

60 %

57 %

56 %

43 %

BAROMETER PODRAVSKEGA GOSPODARSTVA 

… po mnenju podjetij najbolj nujno

V tokratnem Barometru smo postavili še mnoga druga vprašanja, ki jih bomo 

članom in širši javnosti predstavili v začetku prihodnjega leta. 

Na bolniško brez bolniškega lista

Od 23. oktobra je v veljavi možnost 
koriščenja odsotnosti z dela do treh 
zaporednih delovnih dni v kosu brez 
obiska osebnega zdravnika. Zanima-
lo nas je, kako podjetja ocenjujejo to 
možnost. 47 % podpiram 

v primeru, da 
nadomestilo v 
celoti krije država

22 % ne 
podpiram 
v nobenem 
primeru

21 % podpiram 
v vsakem primeru

11 % ne vem, 
neopredeljen

Zlate roke slovenskega 
gospodarstva
V medijih in nasploh v družbi je zadnje čase veliko govora o 
migrantih, o takšnih in drugačnih nezaželenih prišlekih, ki so obi-
čajno prikazani v negativni konotaciji. Velikokrat nam jih predsta-
vljajo kot moške, ekonomske migrante. Če pa se jih potrudimo 
spoznati pobliže, ugotovimo, da so to mladi fantje in možje, veli-
kokrat očetje, ki z veliko znanja, truda in s trdim delom skrbijo za 
eksistenco svojih družin. Tokrat ne govorim o migrantih, ki bežijo 
pred vojno in nasiljem iz držav Bližnjega vzhoda ali iz Afrike, ampak 
o delavskih migrantih, ki jih slovenska podjetja napotujejo na delo 
v tujino. Predstave o migrantih, ki so napoteni delavci, in migranti, 
ki bežijo pred nasiljem, pa so prevečkrat preveč podobne.

Slovenski delavci, napoteni na delo v tujino, so za tamkajšnje 
lokalne delavce nezaželena konkurenca, ker jim odžirajo delovna 
mesta. Ne glede na to, da je eno izmed osnovnih načel Evrop-
ske unije prost pretok blaga in storitev, si države na vse mogoče 
načine prizadevajo zaščititi svoja podjetja in delavce pred tujo 
konkurenco. Primer tega je tudi pritožba tujih delodajalskih zdru-
ženj in sindikatov zoper Slovenijo zaradi načina obračuna plač, v 
kateri naši državi očitajo nedovoljeno državno pomoč podjetjem, ki 
delavce napotujejo v tujino.

Žal pa so napoteni delavci in predvsem podjetja, ki delavce napotu-
jejo v tujino, tudi doma, v Sloveniji, prevečkrat predstavljeni v nega-
tivni luči. Zadnjih nekaj let v medijih nisem zasledil pozitivnega 
članka o napotenih delavcih in njihovih delodajalcih, pa bi moralo 
biti prav obratno, ker si ti delavci to zaslužijo.

V nadaljevanju bom poskušal prikazati, kdo so napoteni delavci v 
Sloveniji in kakšen pomen imajo za slovensko gospodarstvo.

Gradbene in tehnične storitve ter transport so panoge, v katerih 
slovenska podjetja v tujini opravijo največ storitev z napotenimi 
delavci. Približno 12.000 jih je dnevno napotenih v tujino. Po podat-
kih Banke Slovenije so podjetja iz navedenih panog s temi delavci 
v letu 2019 izvozila za 4,02 mrd evrov storitev in ustvarila pozitivni 
saldo izvoza v višini 1,85 mrd evrov. Na drugi strani pa imamo izvo-
znike blaga, ki so v letu 2019 izvozili za 31,98 mrd evrov blaga in so 
pri tem ustvarili presežek blagovne menjave v višini 1,3 mrd evrov. 
Običajno slišimo le za to drugo skupino izvoznikov, kot so na pri-
mer Krka, Revoz, Gorenje, Lek in še bi lahko naštevali, izvozniki 
storitev pa so kar pozabljeni.

Pri izvoznikih gradbenih, tehničnih in transportnih storitev gre torej 
za številčno razmeroma majhno skupino podjetij, ki pa ima nad-
povprečno velik pomen za slovensko gospodarstvo, saj ustvarijo 
46 % večji presežek izvoza, kot vsi slovenski izvozniki blaga sku-
paj. V letu 2019 so podjetja, ki z napotenimi delavci izvajajo izvoz 
storitev, v slovenski BDP prispevala 8,3-% delež.

Vse premalo je v slovenski politiki zavedanja, da ti napoteni delavci 
predstavljajo »zlate roke« slovenskega gospodarstva, še posebej 
velik pomen pa imajo za našo, štajersko regijo.

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

VAŠA KOLUMNA



10 11PREDSTAVLJAMO ČLANEPREDSTAVLJAMO ČLANE

EXPO BIRO: 
Industrija dogodkov 
nas nujno potrebuje

Kako bi opisali razvoj družbe Expo biro?

Letos avgusta smo praznovali 30. obletnico naše družbe. Pred 
30 leti je Blaž Železnik ustanovil privatno podjetje, začel je z 
izposojo velikih šotorov in v Slovenijo tako pripeljal program, ki 
ga do takrat v takšnem obsegu nismo poznali. Da je bila ideja 
odlična in na mestu, dokazujemo še danes, saj je to v resnici 
naša osnovna dejavnost vsa leta, če odmislimo letošnje leto, ko 
nas je presenetila epidemija covida-19 in prekrižala mnoge že 
dogovorjene aktivnosti za letošnje leto. 

Firma se je vsa leta od nastanka naprej nenehno razvijala. Vedno 
smo bili pripravljeni na novosti, na nove programe. Ta sposob-
nost videti vedno nove priložnosti se je zelo dobro izkazala tudi 
letos. Če bi bili vezani samo na izposojo šotorov in tribun za 
dogodke, skratka na osnovno dejavnost, bi imeli danes res hude 
težave. Seveda to ne pomeni, da nimamo problemov zaradi 
nastale situacije, vendar imamo tudi druge, nove programe in z 
njimi lahko nadaljujemo dejavnost in ohranjamo podjetje živo.
 
V teh 30 letih so se dogajali vzponi in padci; ko pogledamo nazaj, 
pa lahko določimo pomembnejše prelomnice. Prva velika pre-
lomnica je bilo sodelovanje na olimpijskih igrah v Lillehammerju 
leta 1994. Takrat je Expo biro stopil v svet te dejavnosti, dobili 
smo dobre poslovne kontakte in ta referenca nam je odprla delo 
na mnogih velikih dogodkih v tujini. 

In seveda tudi v Sloveniji: Pokal Vitranc, Zlata lisica, Planica, 
Celjski sejem, Pomurski sejem, Gospodarsko razstavišče, 
Festival Lent. Na vso to zgodovino smo zelo ponosni. Z vsemi 
temi partnerji še danes dobro sodelujemo.

Katere programe imate?

Osnovni program, po katerem smo najbolj poznani, je izpo-
soja šotorov. To so veliki šotori za sejemske dogodke, špor-
tne dogodke, kulturne prireditve, ki jih opremimo z dekoracijo, 
podom, talno oblogo, stoli, mizami, z gretjem, hlajenjem, vrati, 
osvetlitvijo, skratka vsem potrebnim, kar gostje organizatorja 
potrebujejo, da se dobro počutijo.

Pomemben program so tribune, predvsem za športne dogodke, 
pa tudi izposoja gradbenih odrov, kjer naša osnovna sredstva 
posojamo, jih zmontiramo in demontiramo.

Naslednji program je krojenje platen. Iz platna izdelujemo razne 
izdelke, šotorska platna za lastne potrebe,  zaščitne blazine, 
izdelke za vojsko, membranska prekritja, senčna jadra.

Zelo pomemben program, pravzaprav trenutno naš vodilni pro-
gram, so industrijski objekti, od enostavnih (jeklena konstruk-
cija, prekrita s platnom) do pravih industrijskih objektov z vso 
opremo za proizvodnjo, skladišča. Gre pravzaprav za velike 
industrijske hale.

Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu

Pogovor je 
potekal v 
prostorih 
podjetja, 
sogovornika 
sta bila:
Rado Vračko, 
direktor družbe
Miha Železnik, 
direktor prodaje 
in prokurist
 

Sodelovali smo na petih olimpijskih igrah, 
na dirkah Formule 1, več finalih lige prvakov. 
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Podjetje Expo biro je družinsko podjetje druge generacije.  Nastalo je pred 30 leti 

in še vedno sledi v začetku zastavljenim ciljem. Svojo dejavnost usmerja predvsem v 

mednarodni prostor, kjer je poznano po montaži prireditvenih šotorov, tribun, skladišč 

in gradbenih odrov. 

Najmlajši program pa je stavbno pohištvo, ki 
je nastajal vzporedno s programom industrij-
skih objektov, kjer seveda potrebujemo tudi 
stavbno pohištvo. Zdaj ga ponujamo kot 
samostojen program.

Smo seveda izvajalci montažnih storitev, 
ko za naročnike v tujini montiramo njihovo 
opremo. To je zelo pomembna dejavnost. V 
Sloveniji pokrivamo dogodke z lastno opremo, 
tudi v Avstriji in na Hrvaškem, širše po svetu 
pa montiramo njihovo opremo. Gre za čez-
mejne storitve, ko naše monterje napotimo na 
delo v tujino.

Koliko vas je zaposlenih?

Zdaj nas je 60, v času covida-19 smo število 
zmanjšali za približno 20 %. Imamo 25 mon-
terjev, 20 delavcev v proizvodnji, imamo svoje 
voznike, vzdrževalce, skladiščnike, pralnico, 
nekaj nas je v režiji. Mirno lahko rečemo, da 
smo dobro organizirani. Zelo pomembni so 
seveda monterji, ki so zares odlični in univer-
zalni, saj znajo montirati vse, od gradbenih 
odrov do velikih industrijskih hal. Po stroki 
gre za ključavničarje, varilce, skratka mešana 
zasedba. Pri montaži je tako, da se same 
montaže seveda da priučiti, če sta le prisotna 
interes in fizična sposobnost za delo zunaj; 
delovni čas ni reden in gre za delo v vseh letnih 
časih. Je pa tak kader težko dobiti. 

Imate sicer težave s pridobivanjem ljudi za 
delo?

V zadnjem času pred epidemijo smo zaposlo-
vali večinoma tujce, iz Srbije in Bosne in Her-
cegovine, tako za proizvodnjo kot montažo. 
Ta hip seveda ne iščemo novih sodelavcev, 
imamo pa s sodelavci iz tujine dobre izkušnje. 

Kako pa tečejo postopki za napotitev na delo v 
tujino? Je to dobro urejeno?

Spoštovati moramo seveda regulativo, ki velja 
v državi, v kateri delamo. Žal mnogi mislijo, da 
smo podjetja, ki opravljamo ta dela, neki izko-
riščevalci in da ne spoštujemo zakonodaje. To 
enostavno ni res, tudi če se kje najde kakšno 
podjetje, ki ne dela vsega po predpisih, to še 
zdaleč ne velja za vse. Kljub temu država 
stalno gleda, kako bi omejila naše delo, nas 
onemogočila. Ob tem, da predstavljamo zelo 
pomemben delež gospodarstva. 

Veliko delamo v tujini in v številnih drugih drža-
vah se nas bojijo in postavljajo ovire na vsa-
kem koraku. Avstrija je precej nazoren primer 
postavljanja mnogih birokratskih ovir, zah-
tevajo zelo veliko dokumentacije, vloge zav-
račajo brez pravih razlogov. Avstrija se zelo 
brani čezmejnih storitev, ampak mi delamo 
svoj posel in se zato tudi spopademo z vsemi 
ovirami, smo trmasti in rinemo naprej. Smo 
bili že tudi na sodišču in vse tožbe do zdaj 
smo dobili. Seveda pa to vzame veliko ener-
gije, časa in tudi denarja. Ker nismo ravno zelo 
malo podjetje, lahko vsemu tudi sledimo in 
urejamo, nek majhen obrtnik pa preprosto ne 
more. 

Recimo velik dogodek, koliko časa potrebujete 
za vso postavitev?

Zelo odvisno, ponekod rabijo več, ponekod 
manj dodatne infrastrukture. V povprečju potre-
bujemo 14 dni. Z našimi deli moramo zaklju-
čiti en teden pred drugimi opremljevalci, na pri-
mer za Celjski sejem štartamo mesec dni pred 
otvoritvijo. Ko mi naredimo svoje, za nami pos-
tavijo stojnice, potem so na vrsti razstavljavci.  
 

www.expobiro.si

EXPO BIRO prireditveni šotori Stadion

To velja tudi za druga sejmišča. Seveda pa 
delo na terenu zahteva predpriprave, tudi do 3 
mesece prej, sploh za velike dogodke.

Vaše podjetje je v poslovni coni Hoče, na dobri 
lokaciji.

Res je. Naš prostor je velik 15.000 m², tu tudi 
skladiščimo opremo. Imamo dobre odnose z 
županom, ki se trudi za delovanje cone. Loka-
cija je z vidika logistike odlična. Avtocestni križ, 
ki je praktično zraven, je super. Zraven je tudi 
letališče, kjer so že pred 20 leti obljubljali velik 
logistični center, ki je še vedno zgolj v idejah. 
Bi pa bil za nas in za mnoga podjetja v regiji 
velika poslovna priložnost. Krog 250 km okrog 
nas naj bi bil naš naravni trg, Avstrijo imamo 
pa le 10 km stran. V Avstriji bi z lahkoto delali 
tudi za manjše dogodke, vendar zaradi njiho-
vih preprek nismo konkurenčni, ne moremo 
konkurirati z avstrijskimi ponudniki. 

V glavnem delate na Zahodu?

Niti ne, delamo povsod, kjer prodremo s ponudbo 
za montažne storitve. Delali smo tudi že na 
Japonskem, v Indiji, Koreji, Združenih arabskih 
emiratih, Severni Ameriki, Mehiki. Mirno lahko 
rečemo, da pokrivamo cel svet. V Nemčiji dobro 
sodelujemo z našim partnerjem, ki ima veliko 
partnerjev po svetu, v skupini si sposojamo 
opremo, material, skratka podpiramo drug dru-
gega. Z našo opremo pa delamo bolj na naših 
koncih sveta, od Bolgarije, Albanije, Srbije, Bosne 
in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške do Avstrije, 
največ pa seveda v Sloveniji.

Kako pa je trenutno v slovenskem prostoru 
s konkurenco?

Kar se tiče prireditvenih prostorov, smo bili na 
začetku sami. Zdaj pa je že kar nekaj konku-
rence. Nekaj je zelo majhnih, tudi občine, gasil-
ska društva, keteringi imajo material in opremo 
za manjše dogodke. Za večje dogodke pa je v 
Sloveniji poleg nas še eno takšno podjetje.

Je povpraševanje po vaših storitvah tudi s 
strani fizičnih oseb?

Bolj malo. Nekaj interesa je za krojilnico platen 
za prekritja za terase, za gril, vrtne garniture. 
Pa tudi za poroke, čeprav so se gostinci že kar 

opremili in imajo že svoje hale, saj tako lažje 
iztržijo svoje storitve.

Po Sloveniji vidimo veliko velikih hal. To so 
montažni objekti?

Vsi objekti, ki jih mi tržimo, tudi industrijski, so 
montažni. Skladiščno halo lahko naročnik kupi 
ali pa jo najame in po potrebi preseli ali proda. 
Naši industrijski objekti ne potrebujejo teme-
ljev, sidrani so s talnimi klini in talnimi ploš-
čami. Recimo objekt v velikosti 9600 m² je na 
posodo v Revozu za 2 leti in je brez temeljev. 
Odvisno je od investitorja, za kakšne namen 
in za koliko časa rabi tak objekt, recimo za 
povečan obseg proizvodnje za določen čas. 

Veliki sistemi, kot recimo Revoz, Krka, se 
pogosto odločajo za takšen način. Za indu-
strijske šotore je potrebno pridobiti gradbeno 
dovoljenje za nezahteven objekt. Ravno tako 
je treba pridobiti vsa mnenja, vložiti dokumen-
tacijo na upravno enoto, pridobiti gradbeno 
dovoljenje. Veliki sistemi, recimo za avtomo-
bilsko industrijo, podpisujejo pogodbe za nekaj 
let, rabijo začasne dodatne kapacitete, ker ne 
vedo, kaj bo čez štiri, šest let, in ne želijo pla-
čati celotnega komunalnega prispevka. Zako-
nodajalec pa ni definiral termina začasnosti, 
definirana je samo sezonska raba, ki pa si jo 
vsak tolmači po svoje. V Avstriji gre za plačilo 
sorazmernega deleža komunalnega prispevka, 
kar gospodarstvenikom daje nujno potrebno 
fleksibilnost. Pri nas te fleksibilnosti zakon ne 
omogoča. Pa bi moral, saj bi s tem stopil korak 
nasproti podjetjem. 

Ste dali kakšno pobudo za spremembo 
zakona?

Smo. Pozvala nas je ŠGZ. Naši predlogi so bili 
sprejeti in so šli naprej. To ne zadeva samo 
nas, to prizadene celotno gospodarstvo. Dali 
smo predlog plačevanja komunalnega pri-
spevka kot najemnine. To bi res prišlo prav in 
upamo, da bomo uspešni.

Kakšni so trendi? Kaj pričakujete?

V času epidemije je trende na našem področju 
težko napovedovati. Tribune, šotori, klime, gre-
tja, tega zdaj sploh ni. Tudi po epidemiji bo šlo 
bolj počasi. Temu smo se prilagodili z usme-
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Gradbene, tehnične in 
transportne storitve ter 
problematika napotenih 
delavcev v tujino

Gradbene, tehnične in transportne storitve (GTT 
storitve) so v SKD klasifikaciji umeščene v več 
različnih dejavnosti: 

• gradbeni sektor (SKD 41.1, 41.2, 42, 43) 
• promet (SKD 49.3, 49.4) 
• spremljevalne storitve tovornega prometa  

(SKD 52.2) 
• arhitekturne storitve in tehnično projektiranje 

(SKD 71.1) 
• tehnično preizkušanje in analiziranje  

(SKD 71.2) 
• dejavnost pri iskanju zaposlitve (SKD 78) 
• popravila in montaža strojev in naprav  

(SKD 33.1, 33.2) 

Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu

Marko Nemšak
marko.nemsak@stajerskagz.si
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ritvijo v prodajo industrijskih objektov. Smo 
kar uspešni in zagotovili smo si nekaj projek-
tov. Seveda to ni dovolj, s tem ne moremo 
nadomestiti vsega izpada. 

Programa, vezanega na dogodke, ne bomo 
ukinili, čeprav v naslednjem letu še ne priča-
kujemo velikih povratkov. Zdaj so pred nami 
svetovno prvenstvo v Planici, svetovno prven-
stvo v biatlonu na Pokljuki, klasični zimski 
dogodki Zlata lisica, Vitranc, Planica. Pri vseh 
teh dogodkih je težava v resnici samo negoto-
vost. Dogodki bodo, ne vemo pa, kako bo z gle-
dalci, kar seveda zelo vpliva na postavitev. Mi 
pa rabimo čas, da pripravimo vse potrebno.

Ampak – mislimo, da se bodo slej ko prej 
stvari normalizirale. Je sicer res, da je vpra-
šanje, kdaj bo v Planici spet v enem dnevu 
30.000 obiskovalcev! Sicer pa je industrija 
športa stabilna industrija, ki jo ljudje pričaku-
jejo in želijo. 

Družbe, ki v Sloveniji delamo v industriji dogod-
kov, smo se povezale v neformalno združenje, 
okoli 350 nas je. Trudimo se državi predstaviti 
naše težave in tudi naš pomen. Ne nazadnje 
gre tudi za zelo veliko znanja, ki smo ga prido-
blili v vseh teh letih. Če bo ta industrija dolgo 
časa okrnjena, se bodo ta znanja zgubila, to bi 
pa bila velika škoda. 

Ustavimo se še pri časih covida-19. Kako 
delate v teh razmerah?
 
Delamo. In trudimo se z novimi idejami, ki 
pridejo prav v tem času in jih sedaj družba 
potrebuje. Za testne točke za covid-19 pos-
tavljamo šotore. Zelo veliko smo naredili 
pregradnih sten, izolacij v bolnišnicah, domo-
vih za ostarele, zdravstvenih domovih. V bol-
nici na Pohorju smo zaprli balkone in s tem  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

naredili zunanje hodnike, kar je za delovanje 
bolnišnice zelo pomembno. Postavljamo fil-
tracijske bokse, kjer se uslužbenci preobla-
čijo, pregrade hodnikov. Teh potreb je veliko, 
imamo 3 do 4 take projekte po Sloveniji 
vsak teden. Pravzaprav gre za sinergijo vseh 
naših programov. Celotni objekt s predel-
nimi stenami, kurjavo, kopalnicami lahko 
postavimo recimo v 10 dneh. 

Kar se tiče pomoči države, pa smo ukrepe 
koristili spomladi, ko so nam 13. marca padli 
vsi projekti. Letos smo imeli krasne obete, 
bili smo prav dobre volje, imeli smo ogromno 
naročil, potem pa se je vse sesulo in takrat 
nam je pomoč države prišla zelo prav.

Ste koristili tudi kaj s področja finančnih 
ukrepov? Iz jamstvene sheme? Mogoče 
odlog plačevanja kreditov?

Nekatere kredite smo reprogramirali, novih 
nismo najemali. Prej ali slej bi si želeli, da bi 
kredite spet odplačevali. Od državne pomoči 
ne želimo živeti. Usmerjamo se v to, kar lahko 
delamo. Pomoč na dolgi rok ni v našem inte-
resu. Vsa vračila bodo nekega dne na naših 
plečih.

Vesel sem, da je podjetje Expo biro locirano v 
naši občini. Če pogledamo samo njihove refe-
rence, vidimo, da delajo po celem svetu, s tem 
tudi promovirajo Slovenijo, slovensko znanje in 
delovno kulturo. Gre za izrazit primer, kaj vse 
se lahko doseže, če delajo pravi, zagnani in de-
lovni ljudje. Gre tudi za podjetje, ki je družbeno 
odgovorno, kar je pomembno za vsako lokalno 
skupnost. 

Želim vsaj enako rast in razvoj v prihodnjih 
letih.

Dr. Marko Soršak, 
župan Občine Hoče - Slivnica

Ponosni smo na:

• Med športnimi objekti smo najbolj ponosni na športni park v Rogozi. 
Zares je lep in funkcionalen. 

• Ponosni smo na postavitev hale v Dubrovniku, kjer so imeli pravniki 
s celega sveta slavnostno večerjo. 

• Izjemen je bil tudi šotor ob velikem bazenu, kjer so dve leti zapored 
predstavljali nove modele koles Specialized. 

• Ponosni smo na sejme v Radgoni, Celju, Ljubljani – to so za nas vsa-
koletni največji izzivi, postavljamo šotore v izmeri 10.000 in več m². 

• Vsako leto so tu Pokal Vitranc, Zlata lisica, Planica, Festival Lent. 
Postavili smo izjemne tribune za dogodek EPK v Mariboru in za Euro-
basket na Jesenicah. 

• Med industrijskimi objekti bi izpostavili objekte Revoza. Pri tem je 
pomembno naše znanje, sami sprojektiramo, naredimo delavniško 
dokumentacijo, sami izdelamo platno, jeklene konstrukcije pa izdela 
naš kooperant v Mariboru. Revoz je zahteven, a zelo dober partner. 

PREDSTAVLJAMO ČLANE GRADBENE, TEHNIČNE IN TRANSPORTNE 

STORITVE V PODRAVJU

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, poznava-
nje tujih jezikov in pregovorna slovenska prilagodljivost 
so ta podjetja tekom let pripeljala do pomembnega gene-
ratorja slovenske gospodarske rasti in zaposlovalca, saj 
po nekaterih ocenah zaposlujejo že več kot 50.000 ljudi. 

Pomen podjetij iz GTT storitev za Slovenijo

Podjetja iz GTT dejavnosti so v letu 2019 ustvarila dobrih 
13 milijard evrov čistih prihodkov, podjetja iz te skupine 
in s sedežem v Podravju pa dobro 1,4 milijarde evrov. 
Večinski del teh prihodkov so ustvarila z izvozom, več 
kot 80 % izvoza pa predstavljajo države Evropske unije. 
Pri izvoznikih GTT storitev gre sicer za številčno raz-
meroma majhno skupino podjetij, ki pa ima nadpov-
prečno velik vpliv na slovensko gospodarstvo. Številčna 
majhnost teh podjetij in večinska usmerjenost na tuje 
trge sta velikokrat razlog, da je pomen teh podjetij v 
slovenskem prostoru prezrt.

GTT storitve izvajajo nadpovprečno uspešna podjetja v 
SV Sloveniji

Kot kažejo ugotovitve študije Grant Thornton Advi-
sory, d. o. o., ki je bila po naročilu Štajerske gospodar-
ske zbornice izvedena konec leta 2019, delež izvozni-
kov GTT storitev v skupnem številu podjetji SV Slove-
nije znaša sicer zgolj 6,7 %, po kriterijih uspešnosti pa 
je delež izvoznikov GTT storitev v regiji bistveno višji: 
delež izvoznikov GTT storitev v prodaji vseh podjetij v 
SV Sloveniji znaša 9,7 %, v zaposlenosti slabih 12 %, v 
dodani vrednosti 11,3 % in v izvozu 10,1 %. Pri izvozni-
kih GTT storitev gre torej za nadpovprečno uspešna 
podjetja v SV Sloveniji.

Izvozniki GTT storitev SV Slovenije imajo neposre-
dni učinek tudi prek nagrajevanja svojih zaposlenih. 
Plačujejo namreč višje plače od povprečja podjetij 
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Podjetje Čisti prihodki 
od prodaje

Top 30 podjetij iz GTT dejavnosti v 
Podravju glede na ustvarjene čiste 
prihodke od prodaje v letu 2019

CP PTUJ, d. d. 33.433.000

A.M MONTAŽA, d. o. o. 21.517.680

PLOJ, d. o. o. 17.482.219

ŠPEDICIJA GOJA, d. o. o. 16.119.640

VGP DRAVA PTUJ, d. o. o. 14.945.179

MTD BIO, d. o. o. 14.811.764

MB PETRIĆ, d. o. o. 14.457.811

KO-TRANS, d. o. o. 14.373.321

ALIUS, d. o .o. 13.766.209

KAASS – AVTO, d. o. o. 13.470.118

ASFALTI PTUJ, d. o. o. 11.056.837

SSI SCHAEFER, d. o. o. 11.051.023

KOMUNALA SLOVENSKE 
GORICE, d. o. o.

10.987.413

TRANSPORT FRANGEŽ, d. o. o. 10.310.047

TALUM SERVIS IN INŽENIRING, 
d. o. o.

9.960.830

ŽIHER, d. o. o. 9.547.028

EPC MONT, d. o. o. 9.036.724

AMO Mont, d. o. o. 8.997.242

HM HIDROMONTAŽA, d. o. o. 8.820.729

ARRIVA ŠTAJERSKA, d. d. 8.665.061

RE-MONT, d. o. o. 8.650.404

KAČAR-MONT, d. o. o. 8.541.742

F.A. MAIK, d. o. o. 8.447.504

EURO – ASFALT, d. o. o., Sara-
jevo – podružnica Slovenija

8.344.957

MARKOMARK NIVAL, d. o. o. 7.851.043

Javno podjetje Marprom, d. 
o. o.

7.846.284

HC HIDROMONTAŽA, d. o. o. 7.705.035

DORSSEN IMS, d. o. o. 7.380.987

FLENCO, d. o. o. 6.640.650

HaM Montaža, d. o. o. 6.522.320

v SV Sloveniji in tudi višje od slovenskega 
povprečja. Pri potencialnih spremembah 
izvoznega poslovanja ponudnikov GTT sto-
ritev torej ne gre le za možnost izgube trga, 
davčnih prihodkov in prihodkov socialne 
blagajne, temveč za izgubo dobro plačanih 
delovnih mest. 

Izvoz GTT storitev je še posebej pomem-
ben za majhna podjetja. Če je med vsemi 
podjetji delež prodaje izvoznikov storitev v 
SV Sloveniji 9,7 %, znaša v primeru majhnih 
podjetij ta delež 11,8 %. Še nekoliko bolj 
izrazit je prispevek majhnih izvoznikov GTT 
storitev pri agregatni zaposlenosti, dodani 
vrednosti in izvozu podjetij z največ 50 
zaposlenimi, saj znaša med 14,9 % (dodana 
vrednost) in 18,1 % (izvoz). Izvozniki GTT 
storitev so torej zelo pomemben segment 
gospodarske aktivnosti majhnih podjetij v 
SV Sloveniji.

Največji del izvoza GTT storitev ustvarijo pod-
jetja s sedežem v osrednjeslovenski regiji (29 
% celotnega izvoza GTT storitev), sledita pod-
ravska regija z 20 % in obalno-kraška s 15 % 
celotnega izvoza.
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GRADBENE, TEHNIČNE IN TRANSPORTNE 

STORITVE V PODRAVJU

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2020); lastni preračuni; Damijan in drugi (2019)
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Slovenija – 
gastronomska 
destinacija Evrope 2021

Gastronomske regije Slovenije

Slovenija je stičišče gastronomske različnosti 
in lokalnih okusov. Posebnosti naše gastronom-
ske podobe temeljijo v izjemnem kulturnem in 
razvojnem stičišču evropskega alpskega, medi-
teranskega in panonskega prostora, kar je skozi 
stoletja pogojevalo razvoj in oblikovanje speci-
fičnih kulturnih in življenjskih slogov. Slovenijo 
je prof. dr. Janez Bogataj razdelil na podlagi raz-
iskav na 24 gastronomskih regij, v katerih so 
strnjene najbolj značilne jedi vseh družbenih 
skupin in različnih obdobij, kar predstavlja spe-
cifično gastronomsko identiteto Slovenije in 
posameznih regij. 

Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu

Odkar podeljujejo naziv evropska gastronomska regija, se je prvič zgo-
dilo, da je naslov dobila kar cela država – in dobila ga je Slovenija, kar je 
izjemno priznanje slovenski kulinariki. Gre za priznanje vsem, ki so vkl-
jučeni v gastronomsko ponudbo, tako na področju prireje, pridelave in pre-
delave živil kot tudi pri izvedbi in promociji gastronomije. In seveda gre za 
pomembno priložnost pozicioniranja države.  

Spoštujmo gastronomsko 
tradicijo in ustvarimo pogoje 
za razvoj kulinaričnega turizma. 
Imamo vse pogoje, a nikoli ne 
smemo pozabiti, da so turizem 
LJUDJE – gosti (domači in tuji) 
in ponudniki – gostinci.  
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Slovenijo sestavlja kar 24 gastronomskih 
regij, med njimi so štiri iz območja Podravja. 
In katere so torej značilne jedi naših koncev?

So vam jedi dokaj nepoznane? Če želimo biti 
gastronomska in turistično prepoznavna regija, se 
moramo postaviti z njimi, jih ponuditi domačim in 
tujim gostom. Jedi so enostavne, a izjemno okusne 
– in imajo svojo zgodbo! 

Pomislite – v kateri od gostiln v našem okolju lahko 
dobite te jedi? Vsaka dobra gostilna in restavracija 
bi se morala potruditi in imeti v svoji ponudbi vsaj 
eno od za regijo značilnih jedi. 

ERPICA, JERPICA ali OPREŠAK

Iz ostankov testa pri peki kruha 
so gopodinje spekle okusne male 
pogače, premazane s smetano in 
obložene z ocvirki. So odlično toplo 
pecivo na sprejemih in pogostitvah.

HALOŠKA GOBONCA

Slana ali sladka pogača iz 
kvašenega testa, obložena 
s skuto, rumenjaki in kislo 
smetano. Odlično se ujema 
z haloškimi belimi vini.

SLIVOVA JUHA

Mlečna juha z dodatkom svežih 
ali suhih sliv je izdatna poletna 
osvežilna juha.

OLJOV POCÜK

V tanek zvitek zvita in v kolo-
bar zavita pogača iz listnatega 
testa in bučnega olja.

ŠTAJERSKA KISLA JUHA

Najbolj priljubljena jed po nepre-
spanih nočeh, je zaključek vsake 
velike poročne ali tudi drugačne 
slovesnosti. 

SIREKI

So iz skute, rdeče paprike in začimb 
oblikovani stožci, posušeni na 
soncu ali v peči. So odličen pikanten 
prigrizek k belim vinom z območja 
Slovenskih goric.

OLBIČ ALI POHORSKI ŽGANCI

Vrsta žgancev iz krompirja in koru-
zne moke ter seveda zabeljeni z 
ocvirki. 

ŠTAJERSKI KUHANI ŠTRUKLJI

Štruklje s skutnim nadevom 
kuhamo v vodi in jih tudi ponu-
dimo z vodo vred, torej v juhi, ki jo 
zabelimo z ocvirki. 

KIPNJENA GIBANICA ALI KVASENICA

Slana ali sladka pogača iz kvašenega 
testa, obložena s skuto in kislo sme-
tano. 

POHORSKA BUNKA

V svinjski želodec in debela goveja 
črevesa vloženi razsoljeni celi kosi 
boljšega svinjskega mesa. Gre za 
dimljeno in na zraku sušeno deli-
kateso. 

POHORSKA OMLETA

Biskvitna omleta, nadevana z brusnicami in obložena s sladko smetano, je primer, da je dediš-
čina lahko tudi mlada – gre za sladico iz obdobja po drugi svetovni vojni, ki jo ponuja mnogo 
dobrih gostiln. 

PRLEŠKA TÜNKA

Gre za najboljše dele razsoljenega 
svinjskega mesa, popečenega in 
vloženega v zaseko.

PRLEŠKE MURKE

Naribane sveže kumare z 
dodanim kislim mlekom, 
kislo smetano, začimbami 
in zabelo. Osvežilna jed za 
največjo poletno vročino.

AJDOV KRAPEC

Tanek sloj ajdovega testa, obložen 
s skuto in kislo smetano.

PRLEŠKA GIBANICA

Še ena od izvrstnih gibanic je 
iz vlečenega testa in 7 nadevov 
skute in kisle smetane.

Gastronomska regija: 
Haloze, svet pod Donačko goro in Bočem, Ptujsko goro

Gastronomska regija: 
Prlekija

Gastronomska regija: 
Slovenske gorice

Gastronomska regija: 
Slovenske gorice

KROMPIRJEV KRAPEC

Tanka pogača iz krompirjevega 
testa, obložena z zaseko in ocvirki.

Gastronomska regija: 
Maribor, Pohorje, Dravska dolina, Kozjak

POHORSKI LONEC

Enolončnica iz svinjskega, gove-
jega in ovčjega mesa z dodat-
kom ajdove kaše in v času 
sezone tudi gob. 

BOGECA ali BOGAJCA

Praznična pogača s skutnim 
nadevom, ki mu dodamo tudi 
jabolka in zmlete orehe. 

Vir: SURS
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Prehranska sedanjost 
Slovenije

JE V SLOVENIJI DOVOLJ KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ?

Slovenija je po deležu kmetijskih obdelovalnih 
zemljišč skoraj na repu med državami EU. Obde-
lovalnih kmetijskih površin imamo le še 8,8 %, 
ostalih kmetijskih zemljišč pa še 24,3 %. Zelo 
zgovoren je podatek, da imamo le 2.545 m² kme-
tijskih zemljišč in komaj 884 m² obdelovalnih 
zemljišč na prebivalca. Pravilno lahko vredno-
timo te številke ob dejstvu, da je za zagotavlja-
nje samooskrbe po trditvah strokovnjakov potreb-
nih od 2500 do 3000 m² obdelovalnih površin na 
prebivalca.

In kako je v naši regiji? Pritisk na zmanjševa-
nje kmetijske zemlje je tudi tu velik, pa vendar je 
delež obdelovalnih zemljišč na prebivalca Šta-
jerske približno štirikrat večji kot na prebivalca 
Slovenije in presega površino, ki je potrebna 
za zagotavljanje samooskrbe. Regija je torej 
pomembna za samooskrbo celotne države. Bo 
tako tudi ostalo?

V Sloveniji imamo nekaj manj kot 900 tisoč hek-
tarjev kmetijskih zemljišč. Kmetijske površine so 
pomembne za pridelavo hrane, varovanje okolja, 
ohranjanje kulturne krajine in poseljenosti pode-
želja ter opravljanje ekoloških funkcij. Obseg 
tovrstnih zemljišč se zaradi intenzivne pozidave in 
zaraščanja tako kot drugje po svetu tudi v Sloveniji 
vztrajno zmanjšuje.

Raba zemljišč na kmetijskih gospodarstvih

Kmetijskih gospodarstev je v Sloveniji čedalje 
manj, po obsegu kmetijske proizvodnje pa so 
vedno večja. Imamo nekaj več kot 70.000 kmetij-
skih gospodarstev, vsako pa obdeluje povprečno 
6,8 hektarja kmetijskih zemljišč v uporabi, gos-
podari s povprečno 5,6 hektarja gozda in redi 
povprečno 6 glav velike živine.

V SLOVENIJI SMO VELIKI LJUBITELJI MESA 

Podatki za leto 2018 kažejo, da pojemo precej več 
mesa (93 kg), kot je evropsko povprečje (69,3 kg). Na 
globalni ravni se je v zadnjih 50 letih poraba mesa 
povišala za 20 kg na osebo in znaša 43 kg. Samo-
oskrba z mesom v Sloveniji je 80-odstotna, meso 
moramo torej uvažati.

Prebivalec/prebivalka Slovenije je porabil za prehrano 

121 kg žit 

114 kg zelenjave

93 kg mesa

72 kg svežega sadja 

68 kg krompirja

12 kg jajc 

5 kg riža 

39 litrov vina

Izdatki za hrano na člana gospodinjstva v Sloveniji, 2018

1.031 EUR kupljena in doma porabljena hrana

53 % kmetijska zemljišča
   57,6 % travniki in pašniki
   36,8 % njive
   5,6 % trajni nasadi 

 44 % gozd

2 % kmetijska 
zemljišča v 
zaraščanju

1 % nerodovitno zemljišče

Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov v Sloveniji, 
2018

Za vse izdatke v letu 2018 so gospodinjstva v 
Sloveniji porabila povprečno 21.360 evrov. Od 
tega so za nakupe življenjskih potrebščin pora-
bila 19.560 evrov (to je 92 % vseh porabljenih 
sredstev in je 13 % več kot leta 2015) ali 1.630 
evrov na mesec, ostanek, 1.801 evrov, pa za 
druge izdatke, na primer za prenove, večja dela ipd.  

369 podjetij

4.184 EUR 
21,4 % 
transport 

1.776 EUR
9,1 % rekreacija 
in kultura

2.817 EUR 
14,4 % hrana in 
brezalkoholne pijače

2.736 EUR 
14,0 % stanovanje

2.191 EUR  
11,2 % 
raznovrstno 
blago in 
storitve

726 mio EUR 
prihodki od prodaje

141 mio EUR 
dodana vrednost

1.273 EUR 
povprečna 
bruto plača

5.174 zaposlenih

344 EUR porabljeno v gostinskih obratih

Vir: SURS

Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu
Vir podatkov: SURS
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Konec z zrezki?  
Kaj pa je alternativa?

Dr. Roman Glaser
roman.glaser@stajerskagz.si

Obdelovalna površina zemlje se zaradi globalnega 
segrevanja in pozidav močno zmanjšuje. Suše, s ka-
terimi se že danes soočajo veliki deli Afrike, pa tudi 
drugi deli sveta, povzročajo razmere, ki tam onemo-
gočajo pridelavo hrane. Podatek, da je bila razpo-
ložljiva površina obdelovalne zemlje na prebivalca 
leta 1970 0,38 hektarja, leta 2050 pa bo predvidoma 
samo 0,15 hektarja, je skrb vzbujajoč. 

Danes tretjino obdelovalne površine porabimo za 
rejo živali. Skoraj polovica od tega je namenjena za 
prehrano 1,4 milijarde govedi, 1 milijardo prašičev, 20 
milijard perutnine, 1,9 milijarde ovac, jagneti in koz. 
Le 37 % obdelovalne zemlje se obdeluje za proizvo-
dnjo poljščin, ki jih uporabljamo za prehrano ljudi. 
Pomemben del površin, 16 % , se uporablja za pri-
delavo poljščin, ki so namenjene za proizvodnjo bio 
goriv, ostalih 11 % pa je razporejeno za različne druge 
namene.

Naraščanje števila prebivalstva na Zemlji
 
lstočasno demografski strokovnjaki napovedujejo 
povečanje svetovne populacije do leta 2050 za 3 
milijarde, torej na neverjetnih 10 milijard. Ob tem, da 
že sedaj za lakoto trpi več kot 840 milijonov ljudi, še 
več jih nima neoporečne pitne vode, teh je okrog 900 
milijonov. Znano je tudi, da predstavlja oskrbovanje 
nekaterih regij in velikih mest ter prehranske industri-
je s čisto vodo vse večjo težavo. Vse to kaže, da povr-
šina zemlje, razpoložljiva za rejo živali in proizvodnjo 
industrijskih poljščin, dolgoročno ne bo zadostovala 
za pokrivanje potreb za prehranjevanje ljudi.

Vse bolj intenzivna poljedelstvo in živinoreja

Na okolje negativno vplivata tudi intenzivna poljedel-
stvo in živinoreja. Sodobno kmetijstvo namreč upo-
rablja velike količine umetnih gnojil, pa tudi pestici-
dov in herbicidov, ki prodirajo v zemljo. V intenzivni 
živinoreji se pogosto preventivno uporabljajo tudi 
vse večje količine različnih antibiotikov, ki dodatno 
obremenjujejo pitno vodo in povzročajo trajno od-
pornost na številne mikroorganizme. K negativnim 
vplivom na okolje lahko prištejemo tudi onesnaževa-

nja atmosfere z različnimi toplogrednimi plini živali, 
ki naj bi po oceni nekaterih strokovnjakov k onesna-
ženju prispevali 18 %. Pogosto se med laično, včasih 
pa tudi strokovno javnostjo pojavljajo celo teze, da so 
glavni krivci za velike emisije metana prežvekovalci, 
ki ga s podrigavanjem izločajo, zato nekateri predla-
gajo reševanje toplogrednih plinov kar z ukinjanjem 
intenzivne živinoreje.

Zadnja leta nas mediji seznanjajo z vse bolj pogosti-
mi aferami v prehranski industriji, ki seveda vznemir-
jajo vse več potrošnikov. Afere so v veliki meri pos-
ledica velikega pritiska trgovcev in potrošnikov po 
cenejših prehranskih proizvodih in posledično mno-
gih nevestnih proizvajalcev, ki posegajo po spornih in 
pogosto škodljivih dodatkih in praksah. 

lstočasno lahko zasledimo vse več priporočil 
zdravstvenih strokovnjakov o nujni spremembi 
naših prehranskih navad, zlasti priporočajo zmanj-
šanje prekomernega uživanja rdečega mesa, posebej 
predelanega, ki naj bi bilo povezano s številnimi kro-
ničnimi boleznimi. Vse to povzroča, da vse več ljudi v 
svoji dnevni prehrani išče alternativo za meso. 

Alternativa za meso ali alternativno meso?

Sodobna prehranska industrija se zaveda teh pro-
blemov in jih skuša reševati s spremenjeno ponudbo 
proizvodov na trzišču. Različne tehnološke inovacije 
tudi povečujejo učinkovitost prozvodnje. Vendar kla-
sične metode, ki jih ponuja industrija, na dolgi rok ne 
morejo ponuditi potrošniku prave rešitve.

Proizvodnja mesa je danes globalno zelo velik posel 
in bo tak ostal tudi v bodoče. Po podatkih FAQ je leta 
2018 vrednost prodaje mesa in predelanega mesa 
prek trgovine znašala 900 milijard dolarjev, leta 2050 
pa bi naj dosegla že neverjetnih 1800 milijard dolar-
jev. Zato je razumljivo veliko zanimanje znanosti in 
industrije za to dejavnost. Po napovedih se bo proi-
zvodnja mesa do leta 2040 zmanjšala kar za 33 %, kot 
alternativa pa se bo pojavila povsem nova kategorija 
mesa: laboratorijsko meso. Ocena je, da bo indeks 
rasti laboratorijskega mesa v prihodnjih letih 41.

Leta 1970 Leta 2050

0,38 ha  
obdelovalne zemlje  
na prebivalca 37 %  

za proizvodnjo poljščin 
za prehrano ljudi

33 %  
za rejo živali

16 %  
% za proizvodnjo 
poljščin za bio goriva

14 %  
drugi nameni

PORABA OBDELOVALNE POVRŠINE

0,15 ha  
obdelovalne zemlje  
na prebivalca
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In vitro meso

Prehranski strokovnjaki ocenjujejo, da se bodo pre-
hranske navade ljudi v 20 letih drastično spremenile. 
Ljudje bodo vse redkeje jedli pravo meso, nadomesti-
lo ga bo laboratorijsko meso. Gre za meso, pridoblje-
no iz celic živali, torej meso brez klanja, in vitro meso. 
Za tako pridobljeno meso naj bi se porabilo 10-krat 
manj vode, energije, bilo bi manj plinov. In omogočilo 
bi 56 milijard manj zaklanih živali.

Na trgu zasledimo tudi že večjo ponudbo mesnih na-
domestkov, proizvedenih iz rastlin – rastlinsko meso. 
Ti proizvodi so namenjeni prvenstveno veganom in 
vegetarijancem, po podatkih iz ZDA pa te proizvode 
občasno kupuje tudi 90 % drugih potrošnikov.

Konec proizvodnje mesa na tradicionalen način?

Zaradi naštetega raziskovalci po celem svetu inten-
zivno iščejo alternative. Študija A.T. Kearneyja napo-
veduje, da bo leta 2040 samo 40 % mesa, ki ga bomo 
zaužili, proizvedeno od vzrejenih živali, novega labora-
torijskega mesa bo 35 %, ostalih 25 % pa bo predsta-
vljalo meso rastlinskega izvora. Vendar danes ljubitelji 
zrezkov in drugega mesa še nimajo prave alternative, 
ki bi jih zadovoljevala po izgledu, okusu in konsistenci. 
Se pa to lahko kaj hitro spremeni. Poleg organoleptič-
ne sprejemljivosti bo pomembno, da se bodo stroški 
proizvodnje laboratorijskega mesa v naslednjih letih 
drastično znižali. Strokovnjaki namreč ocenjujejo, da 
bo leta 2040 laboratorijsko meso doseglo že obseg 
prodaje 630 milijard dolarjev.

Nove generacije – nove prehranjevalne navade

Spremenjene nakupne navade in odprtost do novih 
produktov kažejo tudi številne raziskave vedenja po-
trošnikov. Generacija milenijcev in generacija Z sta bi-
stveno bolj naklonjeni mesu, proizvedenemu z novo 
tehnologijo, kar 56 % jih je izjavilo, da bi bili pripravlje-
ni uživati takšno meso.

Te prihodnosti se zavedajo številni investitorji, npr. 
Bill Gates, Richard Branson in drugi, ki vlagajo velika 
sredstva v novo tehnologijo proizvodnje nadomestne-
ga mesa. Tudi veliki prehranski giganti, kot so Nestle, 
Conagra in Tyson Foods, že vstopajo v to dejavnost. 
Posledica tega je, da različne verige hitre prehrane že 
ponujajo burgerje, proizvedene na rastlinski osnovi, ki 
pa zaenkrat še ne zadovoljujejo širšega kroga potro-
šnikov, ki sicer sprejemajo novosti, želijo pa produkte, 
maksimalno podobne klasičnemu mesu. Zato neka-
teri ponudniki opuščajo ponudbo. Stvar torej še ni 
dozorela. 

Kakšna je trenutna ponudba?

Klasični veganski nadomestki mesa, ki obstajajo 
že vrsto let. Njihova sestava temelji na tofuju, se-
itanu in gobah. Ne vsebujejo živalskih surovin, kot 
so jajca, želatina in mleko. So pretežno nišni proi-
zvodi, po katerih posegajo vegani in etično motivi-
rani potrošniki.

Klasični vegetarijanski nadomestki mesa, ki poleg 
rastlinskih surovin lahko vsebujejo tudi živalske 
produkte, kot so jajca in želatina. Ker senzorično 
niso podobni mesu, so relativno nezanimivi za dru-
ge potrošnike.

lz insektov pridobljeni nadomestki mesa, ki imajo 
visoko vsebnost beljakovin in so bogati z energijo. 
Zato imajo velik potencial zlasti  za prehrano živali, 
kot ocvrti insekti, burgerji ali mesne kroglice pa se 
uporabljajo tudi za prehrano ljudi. Njihova slabost 
je, da ne spominjajo na meso in jih velika večina 
potrošnikov odklanja.

Novi veganski nadomestki mesa ne vsebujejo ži-
valskih proteinov, so pa po senzoriki bliže mesu kot 
klasični veganski mesni nadomestki. Proizvodnja 
je z uporabo hemoglobina in vezalcev, pridobljenih 
s fermentacijo, iz rastlin uspela ustvariti proizvod, 
podoben mesu. Produkti so v nekaterih deželah že 
dostopni v restavracijah in supermarketih.

Laboratorijsko meso pridobivajo iz celic, ki jih 
odvzamejo živim živalim in jih nato v bioreaktorjih 
hranijo s posebnimi hranili (aminokislinami, soljo, 
sladkorji), nato pa te mišične in maščobne celice 
strukturirajo v 3D-tiskalnikih v meso. Produkt je 
identičen konvencionalnemu mesu, težava je le, da 
so stroški zelo visoki, ki pa naj bi se v naslednjih 
12 letih znižali za dobrih 95 %.

Kaj bo prepričalo potrošnike?

Po mnenju številnih strokovnjakov bo laboratorij-
sko meso v tej tekmi premagalo druge nadomestke 
mesa. Razlog? Alternativa mesu mora izgledati kot 
meso in mora imeti okus mesa. In seveda – cena mora 
biti sprejemljiva. Ameriško podjetje Just je napovedalo, 
da bo svojega laboratorijsko vzrejenega piščanca zače-
lo prodajati že konec tega leta. 

Seveda pa bo do takrat, ko bo laboratorijski piščanec 
na mizi za nedeljsko kosilo, minilo še precej časa. 



28

Jaz tebi, ti meni

Online konferenca

4. decembra smo članice Regijskega sveta 
poslovnih žensk in podjetnic organizirale 8. kon-
ferenco ženske podjetnosti. Vsebine so bile zelo 
zanimive in smo, kljub temu da je bila udeležba 

mogoča samo prek ekrana, pritegnile veliko 
podjetnic iz regije. Udeleženske je v uvodnem 
nagovoru nagovorila Tanja Skaza, podjetnica, 
solastnica podjetja Plastika Skaza in direkto-
rica Inštituta Skaza ter ambasadorka gibanja 
Spremembe vredna.

Karin Črepinko
Strokovna sodelavka ŠGZ in podpora Regijskemu svetu 
poslovnih žensk in podjetnic Perle

karin.crepinko@stajerskagz.si

REGIJSKI SVETI

Vsaka uvodničarka se je predstavila z videom posnetkom, v pogovor v studiju pa jih je 
zapletla Tanja Kocman. In kdo so bile sodelujoče in o čem so govorile?
  

NAJVEČ MI POMENI … Barbara Štern, iz družinske kmetije Pri Kovačniku  

SOCIALNA BLIŽINA JE … Simona Lečnik Očko, Lumia – Akademija vrednot

MOJA ŽELJA JE … Tina Kravina, Pajs brez obresti

KO IZBIRAM, DAJEM PREDNOST … Nataša Zupanc, Sočnice

JOJ, DAJE ME DEPRESIJA – A NAJDEM IZHOD … Helena Hošpel, Mastervita

Vsebina konference je dosegljiva na 
https://www.stajerskagz.si/8-konferenca-zenske-podjetnosti-jaz-tebi-ti-meni-ogled-konference/

Na današnji konferenci si skupaj zastavimo 
vprašanja, kako iz vsega, kar znamo in ob-
vladamo, narediti razmislek za prihodnost. 
Kakšne so naše želje za prihodnost, kako in 
koliko smo druga drugi pripravljene stopiti 
nasproti, se podpreti, si podati roko in zače-
ti poslovati tudi druga z drugo. Predsednica 
Regijskega sveta poslovnih žensk in podjetnic 
sem postala 19. novembra letos, torej pravkar. 
Ta konferenca ni plod samo mojega dela, je 
predvsem plod dela mnogih, ki se zavedajo, da 
moramo stopiti skupaj in tudi delati skupaj. 
Je najlepša popotnica za prihodnje delo Perl. 
Vabljene in dobrodošle vse!  

Iz nagovora Nataše Gerič Pal, 
predsednice Regijskega sveta poslovnih žensk 
in podjetnic

 

Nagovorila sem že sedem konferenc ženske 
podjetnosti, seveda, saj letos poteka osma. Vse 
so bile zanimive, dinamične in imenitne in vse 
so pritegnile veliko pozornost in sodelovanje. In 
vse so bile pomembne, saj so vsebinsko odpi-
rale teme, ki ženske, ki se podajajo ali pa so že 
v svetu podjetnosti, zanimajo in pritegnejo. Pa 
vendar – to že moram reči in to brez zamere do 
vseh preteklih – letošnja je najpomembnejša! 
Ne zaradi teme, ki je zanimiva, in sem prepriča-
na, da bo v vas spodbudila razmišljanje in tudi 
ravnanje! Ne, tako pomembna je zato, ker kljub 
skrajno nepredvidljivim in zahtevnim časom, 
ki hromijo naše delo in pred vse nas postavljajo 
izzive, za katere ne poznamo recepta reševanja, 
pomeni nadaljevanje! Pomeni našo odločenost, 
da bomo tudi v prihodnje iznajdljive, iskrene, 
solidarne, samozavestne, podjetne in še vse 
ostalo, kar pač Perle so. 

Iz nagovora mag. Aleksandre Podgornik, 
direktorice ŠGZ

V času poteka konference smo skupaj z Gordano 
Kovačec tudi telovadile. In ne samo to, oblju-
bile smo, da bomo tudi sicer redno skrbele za 
svojo kondicijo, pa tudi če za pisalnimi mizami. 
Zato je vsem udeleženkam konference omo-
gočena online vadba do konca januarja 2021. 
Vadba poteka preko MS TEAMS ob torkih (inte-
ralna vadba) in četrtkih (body tehnika). Vadbo 
vodi Gordana Kovačec (ki jo lahko kontaktirate 
na mail gogakov74@gmail.com). 
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Nove energetske 
strategije

Dejan Tasić, mag. inž. energ.
Projektni koordinator ŠGZ in podpora Regijskemu svetu za energetsko področje
dejan.tasič@stajerskagz.si

Evropski zeleni dogovor

Regijski svet ŠGZ za energetsko področje tudi 
v času covida-19 deluje aktivno. Tokrat so na 
spletni decembrski redni seji strokovnjaki na 
področju energetike obravnavali najnovejše 
strategije, akcijske načrte ter zakonodajo na 
področju energetike, od lokalne ravni pa vse do 
zelenega dogovora Evropske unije. 

Dogovor vsebuje akcijski načrt za učinkovitejšo 
rabo virov s prehodom na čisto, krožno gospo-
darstvo ter obnovo biotske raznovrstnosti ter 
zmanjšanje onesnaženja. Načrt opisuje potrebne 
naložbe in razpoložljive finančne instrumente ter 
pojasnjuje, kako zagotoviti pravičen in vključu-
joč prehod v podnebno nevtralnost, ki jo EU želi 
doseči do leta 2050.

V pripravi je nova zakonodaja

V Sloveniji sta v pripravi Zakon o oskrbi z ele-
ktrično energijo ter Zakon o spodbujanju rabe 
obnovljivih virov energije, medtem ko je Zakon 
o učinkoviti rabi energije (ZURE) bil pred kratkim 
sprejet. 

Zakon o oskrbi z električno energijo bo določal 
pravila delovanja trga z električno energijo, pro-
izvodnje, prenosa, distribucije, shranjevanja in 
dobave električne energije, skupaj z določbami 
in oblikami izvajanja gospodarskih javnih služb 
na področju prenosa in distribucije električne 
energije ter trga z električno energijo. 
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Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov 
energije bo urejal izvajanje politike države in 
občin na področju rabe obnovljivih virov energi-
je (OVE), določitev zavezujočega cilja za delež 
energije iz OVE v bruto končni porabi v Sloveniji 
ter ukrepe za doseganje tega cilja in načine nji-
hovega financiranja, samooskrbo z energijo iz 
OVE, upravne postopke ter informiranje. 

Sprejet Zakon o učinkoviti rabi energije pa do-
loča ukrepe za spodbujanje energetske učin-
kovitosti, ukrepe za povečanje učinkovite rabe 
energije in ukrepe za izboljšanje energetske 
učinkovitosti stavb.

Energetski načrti mesta Maribor

Na lokalni ravni je na voljo povzetek novelacije 
Lokalnega energetskega koncepta Mestne obči-
ne Maribor, katerega ključni občinski cilji so:
• za najmanj 25 % zmanjšati emisije CO2  

v primerjavi z letom 2010,
• za najmanj 25 % zmanjšati rabo energije v 

primerjavi z letom 2010 in
• doseči najmanj 20-% skupni delež obnovljivih 

virov energije v končni rabi energije za ogrevanje.
 
Dolgoročna cilja do leta 2030 sta:
• zmanjšati emisije CO2 in rabo energije za  

40 % v primerjavi z letom 2010 ter
• doseči 40-% skupni delež obnovljivih virov 

energije v končni rabi energije.

Člani in članice Regijskega sveta za energetiko so 
konstruktivno razpravljali ter ocenjevali omenjene 
zakone, strategije ter načrte in se strinjali, da mora 
Slovenija učinkovito stopati po poti v nizkoogljič-
no družbo s tehničnimi rešitvami ter okoljsko in 
stroškovno sprejemljivostjo.

REGIJSKI SVETI 

Evropski zeleni dogovor je časovni načrt za vzpostavitev 
trajnostnega gospodarstva EU. 



32 REGIJSKI SVETI 

Novo vodstvo Regijskega 
sveta za razvoj človeških 
virov

Lidija Majcen
Vodja sektorja skrbniškega sistema in podpora Regijskemu svetu za razvoj človeških virov
lidija.majcen@stajerskagz.si

V mesecu novembru smo na videokonferenci 
Regijskega sveta za razvoj človeških virov pri 
ŠGZ potrdili novo predsednico regijskega sveta, 
saj se je prejšnjemu vodstvu iztekel mandat. 
Srečanja regijskega sveta so v letu 2020 zaradi 
situacije potekala preko videokonferenc, ki so 
jih udeleženke in udeleženci sprejeli kot zelo 
potrebna in dobrodošla zaradi izmenjave dra-
gocenih informacij o načinih prilagajanja posa-
meznih podjetij novi situaciji, povezani s pan-
demijo. Konec leta  2020 je v regijski svet vklju-
čenih 42 podjetij. Predstavnice in predstavniki 
večinoma prihajajo iz kadrovskih služb in 
podjetij, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in 
razvojem človeških virov.

Mag. Rebeka Tramšek: »V sodobnem svetu je 
izjemno pomembno, da organizacija, ki želi biti 
dinamična in usmerjena v rast ali uspeti v hitro 
spreminjajočem se okolju, sistematično razvija 
svoje kadre. Zaposleni, polni znanja, in njihova 
produktivnost so najdragocenejši vir organi-
zacij 21. stoletja. Organizacije lahko postanejo 

dinamične in rastejo le s prizadevanji in kom-
petencami svojih zaposlenih in le dobro razvita 
funkcija razvoja kadrov omogoča zaposlenim, 
da razvijajo svoje osebne in organizacijske 
veščine, znanja in sposobnosti. Regijski svet 
za razvoj človeških virov v okviru ŠGZ je name-
njen celoviti podpori organizacijam pri izvajanju 
kadrovske funkcije, tako na področju delovnega 
prava, varnosti in zdravja pri delu kot na podro-
čju razvoja kadrov. Njegovo delovanje temelji 
predvsem na izmenjavi izkušenj med strokovnja-
kinjami in strokovnjaki na kadrovskem področju 
iz različnih podjetjih, kar pripomore k razširjanju 
primerov dobrih praks. To je v aktualnih izjemnih 
okoliščinah, ko so spremljanje zakonodaje, izva-
janje ukrepov na področju varnosti in zdravju pri 
delu in komuniciranje z zaposlenimi velik izziv, 
še posebej pomembno. Želim si, da bi Regijski 
svet za razvoj človeških virov bil tudi v bodoče 
stičišče kadrovskih strokovnjakov, ki si med-
sebojno izmenjujejo izkušnje in omogočajo 
prenose dobrih praks. Tako bomo vsi lahko 
izboljšali svoja znanja.«

Mag. Rebeka Tramšek, predsednica RS za razvoj človeških virov

INFOPIKA 33

Do ustreznega odgovora najlažje pridete tako, da vprašanje posredujete na infopika@stajerskagz.si, pokličite na 
02 220 87 00 ali izpolnite spletni obrazec.

• DAVKI IN FINANCE – Silva Črešnjar  
(svetovanje na področju DDV, knjiženja, registracije dejavnosti v državah EU, zaposlitve delavcev, obračunov)

• PRAVNO PODROČJE – Vesna Gorjup Zupančič  
(svetovanje o oblikah gospodarskih družb, preoblikovanju podjetja, stečaju in likvidaciji, notranji organizaciji 
podjetij, pogodbah pri sklepanju poslov, veljavni zakonodaji, oblikah razrešitve sporov)

• NEPOVRATNA SREDSTVA, RAZPISI, DOKUMENTACIJA – Kristina Kočet 
(svetovanje podjetnikom pri izbiri primernih razpisov, pomoč pri prilagoditvi projekta razpisnim pogojem, osnovno 
svetovanje pri izpolnjevanju zahtevanih prilog in dokumentov z razpisnimi pogoji, upravičenih stroškov, obveščanje 
o odprtih aktualnih razpisih)

• INOVACIJE, ZNANJE, INTELEKTUALNI KAPITAL – dr. Marjan Leber  
(ugotovitev inovacijskih kompetenc ter potencialov v organizaciji, določanje inovacijske moči podjetja ter analiza 
menedžmenta znanja, vloga menedžmenta znanja pri razvoju novih izdelkov ali storitev, pomen intelektualnega 
kapitala za poslovni uspeh organizacije)

• MEDNARODNO DELOVNO-PRAVNO PODROČJE – mag. Helena Polič Kosi  
(svetovanje v zvezi z delovnimi razmerji – sklenitev pogodbe o zaposlitvi, izvrševanje pravic in obveznosti iz 
delovnega razmerja, prenehanje pogodbe o zaposlitvi, uveljavljanje in varstvo pravic, obveznosti in odgovornosti 
iz delovnega razmerja, napotitve delavcev)

• DELOVNO PRAVO – Rebeka Tramšek in Metka Lešnik  
(razlaga delovnopravne zakonodaje, osnovno svetovanje s področja pogodb o zaposlitvi, rednih in izrednih 
odpovedi pogodb o zaposlitvi, splošnih aktov delodajalca in zaposlovanja invalidov)

• ODNOSI Z JAVNOSTMI – Nina Potočnik in Urška Kukovič Rajšp  
(odgovarjanje na novinarska vprašanja, svetovanje ob objavi napačnih/neresničnih informacij v medijih, orga-
nizacija tiskovnih konferenc, adrema novinarjev, oblikovanje komunikacijske strategije, vsebinska in oblikovna 
zasnova internih revij in časopisov)

• VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU – Željka Kutija  
(svetovanje glede promocije zdravja na delovnem mestu, o uvedbi sistema OHSAS, periodičnih preiskavah 
škodljivosti v delovnem okolju, o pregledih in preizkusih delovne opreme, pripravi izjave o varnosti, o usposa-
bljanju delavcev)

• DETEKTIVSKO PODROČJE – Tina Kramberger 
(svetovanje glede pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni/poškodbe, dela pod vplivom alkohola ali 
prepovedanih drog ter drugih disciplinskih kršitev in kršilcev, glede dolžnikov in njihovem premoženju, 
mirno reševaje sporov – mediacija)

• POSLOVNI BONTON IN KOMUNIKACIJA – Simona Lečnik Očko  
(svetovanje o primernem poslovnem videzu, primerni telefonski in spletni komunikaciji, učinkoviti in profesionalni 
izvedbi spletnih sestankov, izmenjevanju poslovnih vizitk, primernem obnašanju s tujimi poslovnimi partnerji, 
promocijskih/poslovnih darilih)

Infopika ŠGZ – svetovanje 
za člane ŠGZ

Strokovnjakinje in strokovnjaki Infopike ŠGZ vam lahko odgovorijo na vaša vprašanja. Storitev je namenjena 
izključno članom ŠGZ. Termini svetovanja so po dogovoru.

Mojca Tominšek
Koordinatorka Infopike

mojca.tominsek@stajerskagz.si
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Z namenom naslavljanja področja aktivnega in 
zdravega staranja v podjetjih ter zmanjševanja 
odsotnosti z dela v kohezijski regiji Vzhodna 
Slovenija vse do leta 2022 poteka projekt z 
naslovom »Razvoj celovitega poslovnega modela 
za delodajalce za aktivno in zdravo staranje 
zaposlenih (POLET)«, v sklopu katerega bo v 
120 vključenih podjetjih implementiran celovit 
poslovni model za delodajalce za aktivno in 
zdravo staranje zaposlenih, ki bo delodajalcem 
pomagal pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji 
ukrepov za ravnanje s starejšimi zaposlenimi ter 
zmanjševanju odsotnosti z dela. Več o projektu 
najdete na: www.projekt-polet.si.

SLOVENSKI DELODAJALCI V ZADNJIH LETIH VEDNO BOLJ PREPOZNAVAJO IZZIVE 
STARAJOČE SE DELOVNE SILE IN SE ZAVEDAJO POMENA NASLAVLJANJA PODROČJA 
AKTIVNEGA IN ZDRAVEGA STARANJA NA DELOVNEM MESTU. 

Delodajalci se zavedajo 
dragocenosti starejše 
delovne sile

Še posebej sta se poznavanje področja aktiv-
nega in zdravega staranja ter osveščenost na 
tem področju izboljšala pri 60 podjetjih iz kohezij-
ske regije Vzhodna Slovenija, ki so bila vključena 
v 1. sklop projekta POLET in so z oktobrom 2020 
zaključila svojo aktivno sodelovanje v projektu. 

Podjetja po 16-mesečni implementaciji celovi-
tega modela v podjetje poročajo, da se s podro-
čjem aktivnega in zdravega staranja v splošnem 
zdaj veliko bolj ukvarjajo, kot so se, preden so 
vstopila v projekt, kar je zagotovo spodbuden 
podatek. Podjetja po implementaciji ukrepov v 
sklopu projekta prav tako zaznavajo manj ovir na 
področju aktivnega in zdravega staranja. 

Podjetja ocenjujejo starejše zaposlene kot dra-
gocen kader, ohraniti jih na delovnih mestih, tudi 
po preteku zakonske meje za njihovo upokoji-
tev, se jim zdi pomembno – tega mnenja je bila 
večina podjetij sicer že ob vstopu v projekt, a je 
veliko več podjetij po zaključku 1. sklopa pro-
jekta izrazilo mnenje, da bi raje obdržalo starejše 
zaposlene kot zaposlilo mlajše. Predpostavljamo, 
da se delodajalci vedno bolj zavedajo dragoce-
nosti starejše delovne sile, saj kaže, da bodo pri-

hodnja gospodarska rast, konkurenčnost in učin-
kovitost vse bolj odvisne od tega, kako učinko-
vito bodo delodajalci izkoristili svojo starajočo se 
delovno silo. 

Vodstvo v vseh panogah se čedalje bolj zaveda, 
kako pomembne so izkušnje in strokovno znanje, 
ki ga premorejo starejši zaposleni, in da bodo z 
ohranjanjem zaposlitve te skupine zaposlenih pri-
spevali k boljšim poslovnim rezultatom podjetja.

Poznavanje procesov staranja in prilagajanje 
delovnih mest starejšim zaposlenim bosta imela 
vedno večji pomen pri doseganju večje učinkovito-
sti in uspešnosti starejših delavcev. Prilagajanj bo, 
zaradi vedno večjega deleža starejše populacije, 
potrebnih torej čedalje več. Ukrepi v podjetju bodo 
zato morali biti usmerjeni v prilagajanje tako delov-
nega okolja, organiziranosti dela kot tudi zdravju 
zaposlenega in njegovemu socialnemu okolju.

Julija Peklar
Strokovna sodelavka IRI Ljubljana 
julija.peklar@iri-lj.si
www.projekt-polet.si
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V projektu »Celovita psihosocialna podpo-
ra podjetjem za aktivno staranje delovne sile 
(NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!« 
je več kot 11.000 zaposlenim iz sedmih sode-
lujočih podjetij že dobri dve leti in pol na voljo 
stalna psihološka pomoč v obliki telefonskih, 
osebnih oziroma video in e-svetovanj. Namen 
svetovanj je podpora pri reševanju težav pri 
delu ali v zasebnem življenju, čustvenih stisk, 
kriznih situacij in odvisnosti.
 
Že v prvem valu epidemije covida-19 so lahko 
zaposleni in njihovi ožji družinski člani names-
to osebnih svetovanj koristili video svetovanja 
(npr. preko Skypa). Čeprav so se po večini sve-
tovalke in svetovalci, pa tudi vsi, ki so klicali, 
prvič srečali s takšnim načinom svetovanj, so 
se video svetovanja zelo dobro obnesla in neka-
terim celo bolj ustrezajo kot osebna. Vsekakor 
bo uporaba sodobnih informacijskih-komunika-
cijskih tehnologij tudi na področju psiholoških 
svetovanj pridobivala na pomenu, kar je eden 
od redkih pozitivnih vidikov epidemije. Po drugi 
strani pa že od prvega vala epidemije opažamo, 
da so stiske ljudi vse večje.

V prvem valu so posamezniki koristili psiholo-
ško pomoč, ker so zaradi nepoznanih in negoto-
vih razmer ter ukrepov v povezavi s covidom-19 
doživljali močne občutke tesnobe in strahu. 
Kasneje (ko so se ukrepi pričeli sproščati) smo 
začeli opažati, da vedno več ljudi koristi sveto-
vanja zaradi konfliktov s partnerji in otroki, pa 
tudi zaradi ločitev. 

Katja Novak
Strokovna sodelavka IRI Ljubljana
katja.novak@iri-lj.si
www.naprej.eu

Kako lahko poskrbimo za 
duševno zdravje zaposlenih v 
času covida-19? 

Vedno več stisk 
 v povezavi s covidom-19

• Skrbimo za stalno in odprto komunikacijo z zaposlenimi, 
da so zaposleni dobro obveščeni, kaj se dogaja v podjetju, 
in niso v negotovosti.

• Skupaj z zaposlenimi poskusimo poiskati rešitve, ki bi jim 
olajšale usklajevanje dela in družine.

• Spodbujamo komunikacijo med zaposlenimi (npr. on-line 
neformalna srečanja).

• Zaposlenim v primeru doživljanja stisk omogočimo 
brezplačno psihološko pomoč.

V drugem valu opažamo, da med ljudmi ni več 
prisotnega toliko strahu in negotovosti, beleži-
mo pa porast stisk, vezanih na delo od doma (te-
žave z ločevanjem dela in zasebnega življenja, 
doživljanje stresa zaradi »žongliranja« med de-
lovnimi obveznostmi in skrbjo za otroke, občut-
ki tesnobe). Prav tako opažamo, da so se pri po-
sameznikih, ki so se že pred epidemijo soočali 
s težavami v duševnem zdravju, le-te poglobile. 
Po pomoč se obrača tudi vedno več tistih, ki so 
preboleli covid-19 in doživljajo bodisi na delov-
nem mestu bodisi v domačem okolju občutke 
nesprejetosti, izločenosti, stigme. 

Vsekakor epidemija covida-19 zelo negativno 
vpliva na počutje zaposlenih, pri čemer pričaku-
jemo, da bo vpliv epidemije na duševno zdravje 
dolgoročen in da se bodo številne težave izrazi-
le šele po koncu epidemije. 
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na zelenih 
vodikovih tehnologijah

 
 
 
 
 

Evropski teden vodika

V zadnjem tednu novembra 2020 je v organiza-
ciji Združenja za gorivne celice in vodik (FCH JU) 
in Direktorata Evropske komisije za notranji trg, 
industrijo, podjetništvo ter mala in srednja pod-
jetja (DG GROW) potekal Evropski teden vodika 
2020 (European Hydrogen Week 2020). Udele-
žili so se ga tudi partnerji projekta H2GreenTECH. 
Poleg spremljanja predstavitev številnih projek-
tov, ki trenutno potekajo na področju vodikovih 
tehnologij v drugih državah, in strokovnih razprav 
so člani evropskega zavezništva za čisti vodik 
(European Clean Hydrogen Alliance) lahko sodelo-
vali tudi v povezovalnih aktivnostih v okviru Evrop-
skega foruma o vodiku. 

Zavezništvo za vodik

Kemijski inštitut, vodilni partner projekta, je član 
evropskega zavezništva za čisti vodik, ki je bilo 
ustanovljeno v letu 2020. Zavezništvo za vodik je 
bilo vzpostavljeno z namenom pospešiti razoglji-
čenje industrije in ohranitve vodilne vloge indu-
strije v Evropi. Vodik je bil tudi med ključnimi stra-
teškimi vrednostnimi verigami, ki jih je opredelil 
Strateški forum za pomembne projekte sku-
pnega evropskega interesa. Vodikova vredno-
stna veriga zajema nizkoogljični vodik od proi-
zvodnje prek prenosa do mobilnosti, industrije, 
energije in ogrevanja. Vodik lahko v povezanem 
energetskem sistemu podpre razogljičenje indu-
strije, prevoza, proizvodnje električne energije in 
stavb po vsej Evropi. V zvezi se zavzemajo za 
ambiciozno uvedbo vodikovih tehnologij v EU 
do leta 2030, ki bo združevala obnovljivo in niz-
koogljično proizvodnjo vodika, povpraševanje v 

industriji, mobilnosti in drugih sektorjih ter prenos 
in distribucijo vodika.   

Razvoj in uporaba vodikovih tehnologij

Menimo, da je projekt H2GreenTECH dobro ume-
ščen v čas, ko nastaja veliko pobud na nacional-
nih in evropski ravni za razvoj vodikovih tehnologij 
in njihovo uvedbo v vsakdanje življenje. Konzor-
cij projekta H2GreenTECH sestavljajo poleg vodil-
nega partnerja Kemijskega inštituta še MIZŠ, Šta-
jerska gospodarska zbornica, Tehniška univerza v 
Gradcu, zagonsko podjetje Silent Quo, Forschung 
Burgenland in Univerza na Koroškem. 

Organizacije imajo veliko znanja o vodikovih teh-
nologijah in gorivnih celicah, a je le-to zelo razdro-
bljeno ter zato premalo izkoriščeno. Čezmejno 
sodelovanje med raziskovalnimi inštituti, podjetji 
in javnimi ter drugimi inštitucijami bo izboljšano  
z Akcijskim načrtom vzpodbujanja nizkoogljične 
tehnologije v Sloveniji in Avstriji ter z vzposta-
vitvijo enotne vstopne točke Hydrogen center s 
sedežem v Mariboru ter podpornimi laboratoriji v 
Ljubljani, Gradcu in Beljaku. Tako bo vsem zain-
teresiranim omogočen enostaven dostop do 
celovite raziskovalne infrastrukture vodikovih 
tehnologij.

Na podlagi skupnega strokovnega znanja o zele-
nih vodikovih tehnologijah (pridobivanje, hramba 
in uporaba) bodo razviti trajnostni demonstra-
cijski modeli za rabo H2 v prometu, stavbah in 
obstoječih industrijskih panogah, ki bodo vsem 
omogočali veliko boljšo dostopnost do znanja, 
razvoja, hkrati pa tudi pilotov samih. 

Novo znanje bo tako prenešeno v visokošolska 
središča prek novega izobraževalnega modula na 
temo vodikovih tehnologij in gorivnih celic. Partnerji 
pa bodo splošno in strokovno javnost ozaveščali 
prek različnih dogodkov in posvetov. 

Dejan Tasič
Projektni koordinator ŠGZ
dejan.tasic@stajerskagz.si 
www.stajerskagz.si

V letu 2020, ko smo slovenski in avstrijski partnerji pričeli z izvajanjem projekta H2GreenTECH, 
tudi na evropski ravni zelene vodikove tehnologije dobivajo veliko pozornosti. Te naj bi bistve-
no prispevale k razogljičenju industrijskih procesov in gospodarskih sektorjev. To je nujno 
potrebno, če želimo doseči zastavljen cilj v evropskem zelenem dogovoru, da Evropa do leta 
2050 postane prva ogljično nevtralna celina na svetu.

Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo:
• Dr. Blaž Likozar, vodja projekta H2GreenTECH na Kemijskem inštitutu, blaz.likozar@ki.si
• Petra Props, KI projektna koordinatorka, petra.props@ki.si
• Dr. Dragica Marinič, vodja projektne pisarne na ŠGZ, dragica.marinic@stajerskagz.si
• Dejan Tasić, mag. inž. energ., koordinator projekta na ŠGZ, dejan.tasic@stajerskagz.si
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Želite biti energetski 
manager?

 
 
 
 
 
 
 
V okviru evropskega projekta SMEmPower Effici-
ency pripravljamo brezplačna spletna predavanja, 
kjer po opravljenih predavanjih in izpitu pridobite 
potrdilo za opravljeno izobraževanje programa 
strokovnjak_inja za upravljanje z energijo – ener-
getski manager/energetska managerka. Program 
je certificiran in akreditiran na vseevropski ravni s 
strani Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani 
s 5 kreditnimi točkami.

Projekt SMEmPower Efficiency je rezultat sku-
pnih prizadevanj 10 partnerjev iz 8 držav Evropske 
unije, del tega projektnega konzorcija pa je tudi 
Štajerska gospodarska zbornica. 

Eden glavnih ciljev projekta je brezplačen certifi-
ciran in akreditiran celovit program izobraževa-
nja in usposabljanja, ki je usmerjen v zaposlene 
v MSP, ki se ukvarjajo z energijo ali energetsko 
učinkovitostjo. 

Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu bodo 
udeleženci in udeleženke pridobili na vseevropski 
ravni javno priznano potrdilo (certifikat) o opra-
vljenem izpitu ter tako zaključili omenjeni izo-
braževalni program. Več informacij o programu 
ter projektu najdete na spletni strani Štajerske 
gospodarske zbornice.

Izobraževalni program za pridobitev neformalne 
izobrazbe strokovnjak_inja za upravljanje z ener-
gijo je velika priložnost za pridobitev znanja, kako 
izboljšati energetsko učinkovitost svojega podje-
tja in zmanjšati stroške energije, hkrati pa je nova 
znanja o energiji mogoče širiti v delovnem okolju.  

Pridružite se in postanite del evropske pobude pri 
prehodu v trajnostno, energetsko učinkovito in 
brezogljično  družbo! 

Dejan Tasič
Projektni koordinator ŠGZ
dejan.tasic@stajerskagz.si 
www.stajerskagz.si

Brezplačna spletna predavanja izobraževalnega programa: strokovnjak_inja za upravljanje z energijo 
– energetski manager/energetska managerka 

Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo:
• Dr. Dragica Marinič, vodja projekta  

(dragica.marinic@stajerskagz.si, tel.: 02 220 87 24)
• Dejan Tasić, mag. inž. energ., koordinator projekta  

(dejan.tasic@stajerskagz.si, tel.: 02 220 87 00)

Ta projekt je financiran v okviru okvirnega programa 
Evropske unije za raziskovanje in inovacije Horizon 
2020 s sporazumom št. 847132.

Program traja 30 ur, vsebinsko pa bo 
zajemal teme, kot so: 

• evropska in nacionalna zakonodaja o energetski 
učinkovitosti,

• energetski sistemi, ukrepi in rešitve za večjo 
energetsko učinkovitost – upravljanje z energijo,

• osnove energetskih pregledov,
• orodja za revizijo in spremljanje rabe energije,
• financiranje ukrepov za večjo energetsko učinko-

vitost ter
• praktično usposabljanje – projektni izdelek.
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Aleš Kegl
ŠGZ, projektni koordinator
ales.kegl@stajerskagz.si 
www.stajerskagz.si

Tudi poklicno usmerjanje prehaja v digitalno dobo

Štajerska gospodarska zbornica je kot delež-
nik aktivnosti, povezanih z regionalnim poklic-
nim usmerjanjem, vključena v aktivnosti poklic-
nega usmerjanja. S projektom INNOVET, katerega 
osnovna naloga je promocija vajeništva in dual-
nega izobraževanja v obmejni regiji med Slovenijo 
in Avstrijo na primeru oblikovalec kovin – varilec, 
pomaga pri reševanju dveh poglavitnih problema-
tik v našem okolju. Prvič, kako zagotoviti primerno 
delovno silo za potrebe gospodarstva, in drugič, 
kako motivirati mlade k odločitvi za poklice, ki 
zagotavljajo blaginjo in konkurenčnost v regiji ter 
jim nudijo osebnostno izpopolnitev. Predvsem 
zadnje je z begom možganov v zadnjem desetletju 
velik problem Slovenije in sosednjih držav. 

Sodelovanje mnogih na kariernem sejmu

V okviru teh izzivov Štajerska gospodarska zbor-
nica vsako leto v tesnem sodelovanju z ostalimi 
partnerji širše interesne skupine, ki jo sestavljajo 
Mestna občina Maribor, Zavod za zaposlovanje, 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, 
Mladinski kulturni center Maribor, Fundacija za 
izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma in Uni-
verza v Mariboru, organizira zelo uspešen lokalni 
karierni sejem poklicnega usmerjanja. Na sejmu se 
predstavljajo posamezni poklici, vključujejo se pod-
jetja in izobraževalne institucije, ki izobražujejo za 
te poklice, pa tudi druge institucije. 

Projekt s koncem sejemskih dogodkov še ni zaključen in vsebine, pripravljene za sejem, bodo na voljo vsem 
zainteresiranem s preostalimi vsebinami še do deset mesecev na spletnem naslovu www.karierni-sejem.si. 
Dodatne podrobnosti o samem projektu INNOVET pa najdete na povezavi www.innovet.at. 

Skupaj enkratni obiski: 20.747
Obiskane podstrani sejma: 758.929
Udeležba: 60 osnovnih in 57 srednjih šol
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Virtualni varilci na 
Kariernem sejmu 2020

Iz fizičnega v virtualni sejem

Z nastopom pandemije covida-19 je bil sejem 
primoran v velike spremembe, saj ga sicer ne 
bi mogli izpeljati. Partnerji so s skupnimi pri-
zadevanji in sodelovanjem lokalnega gospo-
darskega okolja uspeli realizirati prvo virtu-
alno različico sejma, ki je potekala med 16. in 
27. novembrom. Sejem je prešel iz fizičnega 
v virtualni svet. Svet, v katerem se ciljna sku-
pina »digital native«, torej »digitalnih domo-
rodcev«, prav sedaj odloča – in to ne glede na 
epdemijo in rastočo gospodarsko negotovost 
– o svoji poklicni in karierni prihodnosti. 

Kako predstaviti posamezne poklice v digi-
talni obliki? Kako nagovoriti ciljno skupino? 
Kako predstaviti varilca, ki je zelo fizičen poklic, 
na virtualnem odru? 

Že na lanskoletnem sejmu smo posegli v vir-
tualno prihodnost z virtualnim varilskim simu-
latorjem, ki je omogočil zainteresiranim preiz-
kus, če imajo roko za varjenje. Letos pa smo 
z vključitvijo socialnih medijev, katerim mladi 
namenijo veliko časa, omogočili odkrivanje 
poklica oblikovalca kovin – varilca na digitalni 

Doseg: 45.576
Starost vključenih: 13–24 let
Med njimi 58,5 % moških in 41,5 % žensk
Število klikov: 535



PROJEKTI40 PROJEKTI 41

Kompetenčni 
center Mreže za prehod  
v krožno gospodarstvo

Razvoj človeških virov v krožnem gospodarstvu in 
digitalizacija 

Sredi decembra 2020 je v spletnem okolju pote-
kala tretja mednarodna konferenca Tehnologije in 
poslovni modeli za krožno gospodarstvo – Tech-
nologies & Business Models for Circular Eco-
nomy (TBMCE), ki jo je organizirala Fakulteta 
za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v 
Mariboru v sodelovanju s SRIP – Krožno gospo-
darstvo. V sklopu konference je bil organiziran 
panel z naslovom Razvoj človeških virov v krožnem 
gospodarstvu in digitalizacija, kjer so se predstavila 
posamezna strateška razvojno-inovacijska par-
tnerstva kot inkubatorji razvoja kompetenc in 
veščin sodobne industrijske in digitalne družbe 
ter njihovi kompetenčni centri. 

Kompetenčni center Mreže za prehod v krožno 
gospodarstvo ali krajše KOC Krožno gospodar-
stvo je projektno partnerstvo 25 podjetij iz raz-
ličnih sektorjev ter dveh zbornic, Gospodarske 
zbornice Dolenjske in Bele krajine (vodilni par-
tner) ter Štajerske gospodarske zbornice. Pred-
stavljene so bile ciljne strokovno specifične in 
t. i. mehke kompetence, na področju katerih 
se podjetja projektnega partnerstva usposa-
bljajo, ter njihova dosedanja realizacija. 

Projektna pisarna je izvedla tudi dve skupni 
usposabljanji, in sicer Krožni poslovni modeli 

z Mojco Markizeti, vodjo trajnostnega razvoja 
in regulative v podjetju Iskraemeco, ter 
Uspešno uvajanje sprememb in voditeljstvo 
z Davorjem Fabčičem, direktorjem podjetja 
Mercuri International.  

Izkušnje podjetja AlgEn   

Svoje izkušnje ter vtise sodelovanja v projek-
tnem partnerstvu KOC Krožno gospodarstvo je 
članom predstavila Ana Cerar iz podjetja projek-
tnega partnerstva AlgEn, center za algne tehno-
logije, d. o. o. Podjetje je specializirano za razvoj 
in integracijo algnih tehnologij. Glavni usmeritvi 
podjetja sta razvoj sistemov za gojenje in upo-
rabo visokokakovostne algne biomase za pre-
hransko in nutricevtično uporabo alg ter upo-
raba algno-bakterijskih združb za obdelavo odpa-
dnih vod z recikliranjem hranil, CO2 in energije, 
predvsem v povezavi z bioplinom. Kompetence, 
katerim posvečajo največ pozornosti, zajemajo 
strokovna usposabljanja na področju odpad-
kov, energetske izrabe odpadkov in sekundar-
nih surovin, biotehnološke pismenosti, mobiliza-
cije biomase, kompetence na področju gospo-
darjenja z vodo in ravnanja z odpadno vodo ter 
projektno delo v krožnem gospodarstvu. Uspo-
sabljajo se tudi na področju t. i. mehkih veščin, 
kot sta komunikacija in timsko delo ter vodenje 
in delo z ljudmi. V podjetju konstantno skrbijo za 
usposabljanje svojih zaposlenih na vseh nivojih.  

Dr. Simona Vajnhandl
Projektna koordinatorka
Projekt: Kompetenčni center mreže za prehod v krožno gospodarstvo, KOC – Krožno gospodarstvo  
simona.vajnhandl@stajerskagz.si  

stojnici varilca. Tukaj so se podučili o poklicu 
in sodelovali v nagradnem vprašanju. Pravi-
len odgovor pa je prinesel manjšo nagrado v 
realnem svetu. 

Zanimanje je bilo veliko, kar odražajo šte-
vilke. Več kot 20.747 obiskov, obiskovalci so 
pregledali preko 758.929 podstrani vsebin, 
omogoča oceno, da je med mladimi zanima-
nje za njihovo prihodnost. Tudi podatek, da so 
se na sejmu zadrževali povprečno 8–10 minut 
v 15-sekundnih kratkih »TikTok« vsebinah, je 
pohvale vreden in vsem organizatorjem kaže 
na to, da zanimanje je, da bodoči kader čaka 
v nizkem štartu, bolj zavestno kot prejšnje 
analogne generacije, a se je treba za mlade 
potruditi in stopiti v njihov svet, ki je na 
koncu koncev prihodnost nas vseh. 

Karierni sejem – sejem poklicev in izobraževanja 

Sejem se je v letu 2020 prvič zaradi zdravstvene 
krize koronavirusa izvedel v virtualni obliki (plat-
forma: https://www.karierni-sejem.si/) s ciljem 
omogočiti dostop do sejemskih vsebin in infor-
miranja čim širših ciljnih skupin mladih, ki se 
odločajo za nadaljnjo izobraževalno in karierno 
pot ter bodo sokreatorji izzivov trajnostnega 
razvoja in krožnega gospodarstva ter zmanjšanja 
vplivov na podnebne spremembe v prihodnje.

SRIP – Krožno gospodarstvo in posamezni 
člani so se uspešno predstavili na prvem 
virtualnem sejmu na samostojnih stojnicah: 

• Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, 
so. p. – Center eksperimentov Maribor

• IKEMA, d. o. o.
• Plastika Skaza, d. o. o.
• Surovina, d. o. o.
• Talum, d. d., Kidričevo
• TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije
• UM, Fakulteta za kemijo kemijsko tehnologijo

Zahvala Vzajemni, d. v. z., ki je SRIP – Kro-
žno gospodarstvo in člane prijazno podprla pri 
sodelovanju na virtualnem Kariernem sejmu – 
sejmu poklicev in izobraževanja. Sejem je obiskalo 
okoli 20.000 obiskovalcev. 

Vabljeni k ogledu virtualnega sejma in 
razstavljavcev, ki je še vedno na voljo.

Dr. Dragica Marinič, 
koordinatorica SRIP – Krožno gospodarstvo



Priložnosti v krožnem in  
podnebno nevtralnem  
gospodarstvu in družbi

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

Sodelovanje treh SRIP

V soorganizaciji in sodelovanju strateških razvoj-
no-inovacijskih partnerstev SRIP Materiali kot 
končni produkti, SRIP – Tovarne prihodnosti in 
SRIP – Krožno gospodarstvo je bil izveden virtu-
alni tridnevni dogodek med 24. in 26. novembrom 
2020, kjer je bil izpostavljen pomen partnerstva, 
povezovanja in sodelovanja.  

V okviru tematike prizadevanj za prehod v trajno-
stno in nizkoogljično gospodarstvo je uvodoma 
Jernej Salecl, v. d. generalnega direktorja Direk-
torata za internacionalizacijo, podjetništvo in 
tehnologijo, MGRT, izpostavil pomen visokoteh-
nološkega razvoja slovenskega gospodarstva, 
raziskav in hkrati digitalizacije, še posebej v tre-
nutno zahtevnih razmerah. Predstavnik SVRK, 
mag. Bojan Suvorov, vodja Sektorja za koordina-
cijo pametne specializacije, je spregovoril o pre-
novi strategije pametne specializacije za obdobje 
2021–2027, ki je usmerjena v doseganje traj-
nosti in nizkoogljičnosti v sodelovanju različnih 
deležnikov, kot so gospodarstvo, institucije zna-
nja, nevladne organizacije in država. Skupaj pred-
stavljajo četverno vijačnico – quadruple helix, ki 
s sodelovanjem in povezovanjem v verige vred-
nosti omogoča vzpostavitev inovacijskega eko sis-
tema in razvoj novih, inovativnih rešitev, kar je tudi 
strategija delovanja SRIP – Krožno gospodarstvo.  

Dr. Matevž Pušnik z Inštituta Jožefa Stefana je 
predstavil strokovne podlage za Dolgoročno pod-
nebno strategijo Slovenije s poudarkom na industriji 
do leta 2050 (dokument je na voljo na spletni strani 

SRIP: https://srip-krozno-gospodarstvo.si/), kjer 
so podane usmeritve za doseganje ničelnosti 
emisij toplogrednih plinov oziroma podnebne 
nevtralnosti. 

Gospodarske izkušnje   

• Slavko Kanalec je predstavil pristope skupine 
SIJ za prehod v nizkoogljično družbo ter pou-
daril, da so z nizkim ogljičnim odtisom v jeklar-
ski branži med najboljšimi na svetu;

• dr. Stanislav Kores je predstavil dosežke pod-
jetja Talum, d .d., na področju aluminijske 
industrije, ki je v zadnjih desetih letih vložilo 
146 mio evrov v modernizacijo in nadgradnjo 
obstoječih tehnologij ter v uvajanje novih teh-
nologij in v skrb za varstvo okolja; 

• dr. Milana Karajič iz Magneti Ljubljana, d. o. o., 
je predstavila proizvodnjo trajnih magnetov, ki 
prispevajo k trajnostnemu in nizkoogljičnemu 
gospodarstvu ter razvojne projekte s pod-
ročja reciklaže  – ponovne uporabe odpadnih 
magnetov – sekundarnih surovin v proizvodnji; 

• mag. Alojz Grabner z Urada Republike Slove-
nije za kemikalije je predstavil v oktobru spre-
jeto novo strategijo EU na področju kemikalij 
za trajnostnost, ki bo imela vpliv tudi na razvoj 
slovenskega gospodarstva. 

Tematika drugega dne so bili finančni inštrumenti 
trajnosti, novi trendi in poslovne priložnosti. 
Mateja Treven, Blockhapp, d. o. o., je predstavila 
načrte EU glede trajnostnega, zelenega financira-
nja – investiranja trajnostnih naložb z upošteva-
njem okoljskih dejavnikov. Finančni instrumenti 
za zelene projekte so podjetjem že na voljo tudi v 
Sloveniji. Primož Krapež z Eko sklada je predsta-
vil aktualne razpise za podjetja s področja učin-
kovite rabe energije – spodbude z nepovratnimi 
sredstvi in/ali s krediti. 
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Naložbo sofinancira RS in Evropski sklad za regionalni razvoj



Pogovor s Petrom Časom,  
generalnim direktorjem Steklarne 
Hrastnik, članom SRIP – Krožno 
gospodarstvo

Kje je poudarek v poslovni strategiji podjetja in kako izvajate 
sodelovanje z raziskovalnimi inštituti, upoštevajoč krožno 
gospodarstvo?
Trajnostno poslovanje je en izmed ključnih poudarkov v naši 
poslovni strategiji. Skladno s strategijo v prihodnjih petih 
letih načrtujemo dva nova nizkoogljična projekta na steklar-
skih pečeh. Tako bomo do leta 2025 za tretjino nadomestili 
porabo fosilnega goriva z zeleno energijo, za 10 odstotkov 
zvišali svojo energetsko učinkovitost ter za petino znižali svoj 
CO2 odtis. S partnerji iz gospodarstva, univerz in inštitutov pa 
snujemo nove načrte in projekte na področju nizkoogljične 
prihodnosti.

Ali ocenjujete, da gresta razvoj kadrov in tehnološki razvoj z 
roko v roki, ali dajete prednost enemu ali drugemu?
Vsekakor lahko potrdimo, da gresta razvoj kadrov in tehno-
loški razvoj v Steklarni Hrastnik z roko v roki. Samo na tak 
način lahko naši zaposleni uspešno delajo v naši pametni 
proizvodnji. Izobraževanja izvajamo kontinuirano in na več 
načinov – interno skozi mentorski proces ter z izobraževanji 
izven Steklarne Hrastnik. Zaposleni, ki se udeležijo izobraže-
vanj izven steklarne, pridobljena znanja prenašajo na svoje 
sodelavce v okviru internih izobraževanj. 

Ali koronavirus in posledično zdravstvena in gospodarska 
kriza vplivata na tehnološki razvoj in poslovanje podjetja v 
verigah vrednosti na trgu?
V Steklarni Hrastnik smo letos uspešno izvedli 26,2-milijonski 
investicijski cikel, ki je hkrati največji v zadnjih 10 letih za Ste-
klarno Hrastnik in se hkrati prav gotovo lahko uvršča med naj-
večje investicijske projekte v Sloveniji v letošnjem letu. Z zak-
ljučkom investicije smo dobili dodaten, tehnološko napreden 
obrat za proizvodnjo embalažnega stekla. Z omenjenim inve-
sticijskim ciklom pa smo tudi zaključili triletno obdobje pro-
duktne transformacije ter razvoja steklarne v visoko tehnolo-
ško nišno podjetje, usmerjeno na področje proizvodnje emba-
lažnega stekla v najvišjem kakovostnem segmentu žganih 
pijač in parfumerije. 

V nabavni verigi Steklarne Hrastnik je ključna nabava kremenč-
kovega peska, ki je osnovna sestavina za izdelavo stekla. Kljub 
trenutni zdravstveni in gospodarski krizi dinamika nabave 
osnovne surovine ni bila prizadeta in poteka nemoteno. 

Dobre krožne gospodarske prakse   

• Peter Čas je predstavil dosežke 
trajnostnega razvoja Steklarne 
Hrastnik, d. o. o., z uporabo vodiko-
vih in zelenih tehnologij ter vizijo 
postati trajnostno in ekonomsko 
najučinkovitejše podjetje za proizvo-
dnjo vrhunske steklene embalaže na 
svetu;

• Dr. Aleksandra Lobnik, IOS – Inšti-
tut za okoljevarstvo in senzorje, 
d. o. o., je predstavila inovativne 
tehnologije pri razgrajevanju tek-
stilnih (prvi demo pilotni laborato-
rij v Mariboru) in plastičnih odpad-
kov ter pridobivanje sekundarnih 
surovin. Vse večji izziv so tekstilni 
odpadki, ki so bistveno premalo 
reciklirani;

• Jure Fišer, Surovina, d. o. o., je 
spregovoril o ravnanju z odpadki in 
vlogi zbiranja ter predelave odpad-
kov v krožnem gospodarstvu. 
Izpostavil je še demo pilotni pro-
jekt Poly Circular (Poly krožnost), 
kjer med drugimi sodeluje tudi IOS 
in v okviru katerega poteka tudi 
razvoj digitalnega potnega lista 
materialov. 

Sporočilo dogodka SRIP

Slovenija ima odlične gospodarske 
prakse s področja trajnostnega in kro-
žnega gospodarstva, katerih tokrat ni 
bilo možno vseh predstaviti. Sledijo 
dogodki z nadaljnjimi predstavitvami 
v okviru SRIP – Krožno gospodarstvo 
in v sodelovanju z drugimi SRIP, ki 
skupaj predstavljajo platformo – pod-
porno okolje gospodarstvu in širše 
za nove razvojne projekte v prihodnje 
(uporabljen vir: skupno sporočilo treh 
SRIP). 
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SRIP – Krožno gospodarstvo – 
pametna, zelena zgodba implementacije 
slovenske pametne specializacije S4 in EU 
pametne specializacije S3

Pametna zgodba o delovanju SRIP – Krožno gospodarstvo je nastala na osnovi povabila in 
sodelovanja Claire Nauwelaers in Richarda Harding, predstavnikov Evropske komisije pametne 
specializacije S3, in Marka Hrena, predstavnika SVRK, Sektorja za koordinacijo pametne specia-
lizacije S4.

SRIP – Krožno gospodarstvo, ki s svojim poslanstvom in delovanjem uresničuje cilje 
pametne specializacije Slovenije, S4, je bil uvrščen in prepoznan kot primer zelene, pametne 
zgodbe Slovenije pri implementaciji S4 in s tem pametne specializacije S3 na ravni EU.  

Za to prepoznavnost na EU zemljevidu praks pametne specializacije S3 zahvala vsem članom 
SRIP, ki s svojimi trajnostnimi, zelenimi in krožnimi visokotehnološkimi rešitvami stopate v 
okviru verig vrednosti po poti transformacije v krožno gospodarstvo ter prispevate k bolj učin-
kovitemu slovenskemu gospodarstvu. Vsem iskrene čestitke in uspešno v letu 2021! 

Pred nami so novi izzivi pri soustvarjanju novih, pametnih krožnih zgodb. Povezava do SRIP 
predstavitve na platformi pametne specializacije S3:  https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/smart-
-stories 

Pametna zgodba o SRIP – Krožno gospodarstvov bo objavljena v naslednjem S3 
Newsletter in socialnih medijih.

Mednarodna konferenca Tehnologije in 
poslovni modeli za krožno gospodarstvo – 
TBMCE 2020 

Konferenca je potekala virtualno v organi-
zaciji Fakultete za kemijo in kemijsko teh-
nologijo Univerze v Mariboru in v sodelo-
vanju s SRIP – Krožno gospodarstvo pod 
pokroviteljstvom Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo. 

V pozdravnem nagovoru je minister Zdravko 
Počivalšek izpostavil pomen vzajemnega 
sodelovanja med raziskovalno razvojnimi 
inštitucijami, kot so univerze in inštituti, in 
gospodarstvom, še posebej z vidika prenosa 
znanj in tehnologij, souporabe raziskovalne 
opreme ter po možnosti izmenjave strokov-
nega kadra. Poudaril je, da to povezovanje 
predstavlja veliko dodano vrednost SRIP – 
Krožno gospodarstvo in vseh SRIP, s kate-
rimi se uresničuje slovenska strategija 
pametne specializacije.

Dr. Roman Glaser, predsednik ŠGZ in 
Programskega sveta SRIP – Krožno 
gospodarstvo, je poudaril dolžnost vseh 
nas, da pozicioniramo krožno gospo-
darstvo kot temeljni postulat ne samo 
razvoja, ampak kot osnovo življenja v pri-
hodnje. Tudi zaradi krize, ki je iz zdravstvene 
že zdavnaj prerasla v vse druge oblike 
kriz, ki jih sodobne družbe sploh zmo-
remo našteti, je odgovornost za nove 
trajnostne tehnologije in metodologije 
krožnega gospodarstva bistveno večja. 
Nalaga nam angažiranost in še večjo 
poglobljenost v strokovne izzive. 

Dekan prof. dr. Zdravko Kravanja je 
izpostavil nujnost povezovanja, izme-
njave znanj in izkušenj, kot jih omogoča 
tovrstna konferenca, ter mednarodno 
vpetost tako na področju raziskav kot 
gospodarskega razvoja in sodelovanja. 
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Za kakšen program gre? 

Slovenija je ena od desetih držav, vključenih 
v pobudo »Early Warning Europe«, ki teme-
lji na uspešnem danskem modelu. S pro-
gramom prispevamo predvsem k zmanjše-
vanju števila stečajev in ohranitvi delovnih 
mest. Partnerja v projektu »Early Warning 
Slovenia« sta SPIRIT Slovenija, javna 
agencija, in CEED Slovenija.

Katera so podjetja v težavah?

Pojem »podjetje v težavah« ni standardizi-
ran in si ga vsak razlaga po svoje. »Težava« 
vsebinsko pomeni odmik navzdol od dob-
rih (najboljših) parametrov in praks učin-
kovitega poslovnega delovanja in pred-
stavlja predvsem možnost za izboljšavo. 
Reševanje postane smiselno (nujno pot-
rebno) tedaj, ko so odmiki navzdol preve-
liki in obstoja nevarnost, da tako poslovanje 
ogroža (bo ogrozilo) uspešnost poslovanja.

Kaj program ponuja?

Brezplačno podporo mentorjev prostovolj-
cev, usposobljenih in izkušenih gospodar-
stvenikov, podjetnikov ali strokovnjakov. 

Pri tovrstni mentorski pomoči gre za izra-
zito neformalno mentoriranje. Ne priča-
kujte, da vam bo mentor pripravljal ana-
lize, delal izračune in podobno. Namen 

mentoriranja je v tem, da vam mentor 
ob neformalnem pogovoru da ustrezne 
usmeritve in predlaga možnosti rešitve 
težav, s katerimi se soočate. 

Trajanje brezplačnega mentoriranja 
časovno ni opredeljeno, kot kaže praksa 
iz drugih držav, pa naj takšno mentorira-
nje ne bi trajalo dlje od 9 mesecev. Naj-
krajše zabeleženo uspešno mentori-
ranje je trajalo zgolj 15 minut, saj je 
mentor v podjetju lahko skorajda takoj 
zaznal glavni vir težav podjetnika in mu 
nemudoma predlagal ustrezno rešitev.

Kako do podpore?

Če želite brezplačno svetovanje, izpolnite 
vprašalnik na spletni strani SPIRIT ali 
obiščite najbližjega svetovalca mreže 
SPOT svetovanje. Izpolnjen vprašalnik 
bo pregledan in če bo ocenjeno, da je 
vključitev v program smiselna in pot-
rebna, boste o tem obveščeni in povabljeni na 
poglobljen pogovor pred dodelitvijo mentorja.

Vir in dodatne informacije: 
https://www.podjetniski-portal.si/
programi/early-warning-slovenia 

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

Mojca Tominšek
SPOT svetovalka 
mojca.tominsek@stajerskagz.si

Mentoriranje  za izboljšanje 
poslovanja podjetij
PROGRAM BREZPLAČNEGA MENTORIRANJA »EARLY WARNING SLOVENIA« JE NAMENJEN 
PODJETJEM, KI OPAŽAJO PRVE ZNAKE POTENCIALNIH TEŽAV ALI SE ŽE SOOČAJO Z NJIMI 
TER IŠČEJO MOŽNOSTI ZA IZBOLJŠAVE POSLOVANJA.

V uvodnem plenarnem predavanju je prof. 
dr. Matjaž Valant z Univerze v Novi Gorici 
predstavil izum shranjevanja energije v 
trdne snovi ter izpostavil, da se še vedno 
veliko električne energije zavrže. Inovativna 
rešitev prispeva k bolj uravnoteženi porabi 
in proizvodnji električne energije, s čimer 
se prispeva k večji stabilizaciji omrežij. 
Predstavil je prototip za prikaz shranjevanja 
električne energije v oksidacijsko-redukcij-
skem potencialu trdne snovi. 

Na konferenci so bile izvedene tri panelne 
diskusije:

Na panelu o razvoju človeških virov v kro-
žnem gospodarstvu in digitalizaciji, ki ga 
je moderirala dr. Dragica Marinič, ŠGZ, so 
sodelujoči govorci predstavili metodolo-
gijo razvoja in karierne načrte kadrov, razvoj 
kompetenc v gospodarstvu v okviru aktiv-
nosti posameznih SRIP, kot so SRIP – Kro-
žno gospodarstvo, SRIP MATPRO, SRIP 
TOP in SRIP Hrana. Implementacija razvitih 
ključnih kompetenc poteka v kompetenčnih 
centrih, kot so KOC Krožno gospodarstvo,  
KOC TOP, KOC Hrana in KOC MAT 2.0, v 
obliki različnih usposabljanj za razvoj kom-
petenc, s katerimi lahko zaposleni prispe-
vajo k večji učinkovitosti podjetja. Sodelu-
joči:  Andreja Sever, GZS, mag. Ines Gergo-
rić, SRIP MATPRO in SRIP TOP, GZS, Urška 
Kukovič Rajšp, Kadring, d. o. o., dr. Simona 
Vajnhandl, ŠGZ, Cerar, Algen, d. o. o., dr. 
Tatjana Zagorc, GZS, dr. Aleksander Zidan-
šek, Inštitut Jožef Stefan, prof. dr. Bojan 
Cestnik, Temida Ljubljana, d. o. o., prof. dr. 
Zdravko Kravanja, FKKT UM, zasl. prof. dr. 
Peter Glavič, FKKT UM, Andreja Lampe, IKT 
podpora, GZS, Ambrož Homar, Deloitte 
Slovenia.

Panel o zelenih tehnologijah in trajnostni 
energiji, ki ga je moderiral dr. Blaž Liko-
zar, se je usmeril v diskusijo o dosežkih in 
razvojnih usmeritvah zelenih, vodikovih 
in trajnostnih energij v Sloveniji in v tujini. 
Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje o 'čis-
tosti' vodikovih tehnologij – ali prispevajo 
k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. 
Sodelujoči: Tilen Sever, Steklarna Hrastnik, 
dr. Zoran Marinšek, INEA, d. o. o., Evald Kra-
njčevič in Aldijana Asanovski iz Petrola, dr. 
Juri Klemeš, Univerza za tehnologijo Brno, 
dr. Mariano Martin, Univerza Salamanca.   

Na panelu, ki ga je moderirala dr. Alenka 
Mauko Pranjić z ZAG, so predstavili krožne 
projekte članov SRIP – Krožno gospodar-
stvo in javne razpise z vidika EU, ki sta jih 
predstavila dr. Draško Veselinovič in mag. 
Maja Ferlinc iz SBRA. Krožne dosežke so 
predstavili:  dr. Milana Krajić, Magneti Lju-
bljana, d. d., dr. Sabina, ZAG, dr. Vesna 
Čepič Bogataj, Tecos, in Srečko Čadonič, 
Innte, d. o. o.

V nadaljevanju je bilo izvedenih 11 znan-
stvenih predavanj s krožnih področij: trajno-
stna energija, biomasa in alternativne suro-
vine, krožni poslovni modeli, sekundarne 
surovine in funkcionalni materiali,  IKT pod-
pora in krožno gospodarstvo ter izobraže-
vanje in krožno gospodarstvo. Druge znan-
stvene predstavitve so izvedene v obliki 
postrov.

Konference se je udeležilo 91 udeležencev, 
od tega 40 iz akademske sfere, 22 iz pod-
jetij, 15 iz inštitutov, 14 udeležencev iz vrst 
ministrstev, gospodarskih zbornic in drugih 
organizacij. 
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Predstavite se nekomu, ki vas ne pozna. 
Naravoslovec in podjetnik po duši, ki uživa v 
svojem delu in ob dobri hrani.

5 področij, ki bi jim morali v Sloveniji  
posvetiti bistveno več pozornosti in denarja. 
Zdravstvo, farmacija/biotehnologija, 
prehrambna industrija, napredne IT 
rešitve, napredno kmetijstvo.

5 inštitucij, brez katerih Slovenija ne bi 
mogla funkcionirati. 
Univerza v Ljubljani, Kemijski inštitut, Inštitut 
Jožef Štefan, klinični centri, kulturne inštitucije.
 
5 za Slovenijo nepogrešljivih podjetij. 
Krka, Lek, Kolektor, Plastika Skaza, Domel.

5 podjetij, brez katerih štajersko gospodar-
stvo ne bi bilo to, kar je bilo oz. je. 
Impol, Perutnina Ptuj, Tiko Pro, Mikro Polo, 
Lumar IG.

5 blagovnih znamk, ki jih najbolj spoštujete.
Samsung, Tommy Hilfiger, Barcaffe, Žito, The 
Lab Label.

5 držav, v katerih bi radi živeli in zakaj. 
Avstrija, Kanada, Nova Zelandija, Nizozemska, 
Švedska. V vseh omenjenih predvsem zaradi 
poslovnih priložnosti in njihovih naravnih lepot.

5 mest, ki so vas najbolj navdušila in zakaj. 
Vancouver, New York, Boston, Lizbona, Stoc-
kholm. Prva tri mesta predvsem zaradi velikosti 
mest in priložnosti, ki jih ponujajo, slednji dve pa 
predvsem zaradi samih lepot mesta.

5 jedi, ki jih najraje vidite na svoji mizi. 
Sacher torta, steak, dober burger, lazanja, 
goveja juha.

5 vin, ki jih najpogosteje kupite. 
Penine Medot, rose – Batič, Carolina rdeča – 
Jakončič, Epoca rdeče – Ferdinand, malvazija 
– Guerila.

5 knjig, ki bi jih lahko prebrali še enkrat.
Start with why – Simon Sinek, God hates us all 
– Hank Moody, Think and grow rich – Napo-
leon Hill, The subtle art of not giving a fuck – 
Mark Manson , Thinking fast and slow – Daniel 
Cahenman.

5 vaših najboljših lastnosti. 
Vztrajen, zvest, pošten, pozoren, zabaven.

5 vaših lastnosti, ki jih raje ne bi imeli. 
Nepotrpežljivost, deloholičnost.

5 oseb, s katerimi bi se najraje zapletli v 
pogovor.
Bill Gates, Charles Darwin, Ana Roš, David 
Attenborough, Gordon Ramsay.

Kdaj vas je bilo najbolj strah? 
Ob vsaki turbulenci na letalu.

Kdaj ste bili najbolj veseli v življenju? 
Ko sem zaključil s pisanjem magistrske naloge.

Ali vedno poveste vse tako, kot je, ali kdaj 
tudi kaj zamolčite? 
Včasih je potrebno biti politično korekten.

Kaj pri ljudeh najbolj cenite in kaj vas najbolj 
moti? 
Iskrenost in delavnost. Moti me vzvišenost. 

MOJIH 5 

Ime in priimek: 

Miha Rajh

Letnica rojstva: 1990

Izobrazba: 

magister biotehnologije

Delovno mesto:  

direktor v podjetju Pharsol, d. o. o.
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Ime in priimek:  

Aleksandra Lobnik

Letnica rojstva: 1962

Izobrazba: 

doktorica naravoslovnih znanosti – kemija (Univerza Karl Franzens, Gradec, Avstrija)

Delovno mesto:  

delno zaposlena kot redna profesorica na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo, 

in delno zaposlena v družbi IOS, d.o.o., kot direktorica družbe

Predstavite se nekomu, ki vas ne pozna.
Mati dveh otrok, poročena, doktorica kemije, predavateljica 
na univerzi in podjetnica, bivša vrhunska in sedaj aktivna 
rekreativna športnica. 

5 področij, ki bi jim morali v Sloveniji posvetiti 
bistveno več pozornosti in denarja.
Raziskave in razvoj; inovativna in visokotehnološka 
podjetja; promoviranje in štipendiranje študijev tehnič-
nih in naravoslovnih smeri; bazični šport, ki vključuje 
širok krog otrok in mladine; zdravstvo, kultura, sociala. 

5 inštitucij, brez katerih Slovenija ne bi mogla 
funkcionirati.
Parlament, pravosodje, izobraževalne institucije, 
zdravstvo, policija/vojska.

5 za Slovenijo nepogrešljivih podjetij. 
Krka, Impol, Perutnina Ptuj, Akrapovič, Cosylab, Pipistrel.

5 podjetij, brez katerih štajersko gospodarstvo ne bi 
bilo to, kar je bilo oz. je. 
Impol, Perutnina Ptuj, Talum Kidričevo, ADK, Mikro+Polo.

5 blagovnih znamk, ki jih najbolj spoštujete.
Coca Cola, Apple, Mura, Chanel, Dior.

5 držav, v katerih bi radi živeli in zakaj.
Ne bi živela drugje kot v Sloveniji. 
Če pa moram nekaj izbrati, pa bi izbrala države, ki omogo-
čajo karierne možnosti, nudijo kvalitetno življenje in me fasci-
nirajo s čudovito naravo, ki omogoča različne rekreativne 
možnosti: Francija, Italija, Kalifornija, ZDA, Švica, Španija.

5 mest, ki so vas najbolj navdušila in zakaj.
Rio de Janeiro – zaradi čudovite lege in narave, ki 
fascinira. Za mene najlepše mesto na svetu.
San Diego zaradi mešanice kultur, ki se tam pretakajo, 
zaradi sproščenosti, ki ne sprašuje, od kod si, ampak 
kdo si. Univerza San Diego se nahaja ob morju in ima 
najlepšo lego na svetu.
Pariz zaradi svobode različnosti, demokracije, zgodo-
vine, umetnosti in Sorbone, ki je kot prva univerza na 
svetu omogočila v začetku 20. stoletja redno profesuro 
prvi ženski, dr. Marie Curie, ki še danes navdušuje in 
ostaja nepozabljena.
Barcelona zaradi svoje lege, prijetne klime, pozitivnega 
utripa in dobre kolegice, ki tam živi.
Rim zaradi načina življenja, bogate zgodovine, kulture, 
mode, lepote.

5 jedi, ki jih najraje vidite na svoji mizi.
Domače testenine/njoki, različne vrste rižot, školjke in 
škampi, slivovi cmoki, piščančja obara.

5 vin, ki jih najpogosteje kupite.
Rose Babič, cabernet sauvignon, sivi pinot, Zlata 
penina, renski rizling.

5 knjig, ki bi jih lahko prebrali še enkrat.
Imam rada klasiko in se rada vračam v gimnazijska leta, ko 
sem knjige prebirala neumorno. Vedno sem oboževala ruske 
in francoske klasike. Med domačimi pa sem vedno imela 
rada Cankarja (v resnici), Finžgarja (Pod svobodnim soncem, 
knjiga me je navdušila že v osnovni šoli in sem jo pred krat-
kim ponovno prebrala), Janka Kersnika in naše slovenske 
pesnike, v novejšem času sem na novo odkrivala Kosovela. 
Na mizi me čakajo Dostojevski – Zločin in kazen, ki sem jo 
prejela od ene izmed hčera; Tolstoj – Vojna in mir (ne vem, 
kdaj bom imela spet čas to prebrati); Emile Zola – Beznica, 
Nana; nobelovec Gabriel García Márquez – Sto let samote, 
Ljubezen v času kolere; Kosovel – Pesmi; Sapho, Prešeren. 

5 vaših najboljših lastnosti.
Delavnost, inovativnost, vztrajnost, organiziranje, iskrenost.

5 vaših lastnosti, ki jih raje ne bi imeli.
Dovoljujem si preveč obveznosti naenkrat, lovljenje rokov pri 
oddaji nujnih del, doslednost v nepomembnih stvareh, slaba 
selekcija obveznosti, prehitro izražanje stališč.

5 oseb, s katerimi bi se najraje zapletli v pogovor.
Andre Geim in Konstantin Novoselov (Nobelova nagra-
jenca za odkritje grafena, materiala prihodnosti), Dalaj Lama, 
Angela Merkel, Christine Lagarde, Elon Musk. 

Kdaj vas je bilo najbolj strah?
Ko sta bili hčeri bolni in sta morali iti v bolnišnico.

Kdaj ste bili najbolj veseli v življenju?
Ob rojstvu obeh hčera. 

Ali vedno poveste vse tako, kot je, ali kdaj tudi kaj 
zamolčite?
Že v gimnaziji me je prof. Benkovič naučil starega reka: 
Kdor molči, desetim odgovori. Učim se, da ta rek v pravem 
trenutku tudi uprabim.  

Kaj pri ljudeh najbolj cenite in kaj vas najbolj moti?
Cenim iskrene kolege in prijatelje in sovražim zavidanje, 
nekorektno in zahrbtno obnašanje.



DO ZDRAVNIKA, 
KO GA 
POTREBUJETE

Najpopolnejše zavarovanje 
za zdravstvene storitve v mreži 
izvajalcev zdravstvenih storitev 
Varuha zdravja, ki omogoča:

• hiter dostop do specialističnih  
zdravstvenih storitev in 
operativnih posegov v 
primeru bolezni ali nezgode

• asistenco zavarovalnice

• pridobitev drugega mnenja

• obisk zdravnika na primarni 
ravni. 

Zavarovanje je namenjeno 
zaposlenim v podjetju, njihovim 
partnerjem in otrokom.

080 20 60
vzajemna.si

KOLEKTIVNO ZAVAROVANJE ZDRAVSTVENA POLICA
Zmanjšajte absentizem zaposlenih in jim omogočite hitrejše 
okrevanje ter vrnitev v aktivno življenje.
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DR. POSVET 
S sklenitvijo zavarovanja 

do pogovora z 
zdravnikom (24/7) 

na daljavo. 
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