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Leto 2020 si bomo zapomnili po mnogih dogodkih, nikoli pa ne bomo pozabili dveh: prvi je 

seveda izbruh pandemije covida-19 z vsemi razsežnostmi, od zdravstvenih do gospodarskih in 

splošno družbenih. Če je prvi dogodek globalne narave, je drugi lokalne: v Sloveniji ne moremo 

mimo dejstva, povezanega s pandemijo ali nastalega zaradi nje – imenovanja nove vlade, 

katere vloga je v teh časih za gospodarstvo izjemno pomembna.  

 

Pandemija je botrovala dejstvu, in takšna je večinska ocena mnogih, da je bilo leto 2020 najtežje 

leto po 2. svetovni vojni. Svetovna koronakriza z oteženimi dobavnimi verigami je prizadela 

globalno gospodarstvo in bo zagotovo prinesla mnoge spremembe na vseh ravneh. Krajšanje 

globalnih dobavnih verig postaja dejstvo, tudi če v tem trenutku šele načrtovano. Podjetja, ki 

bodo sedaj uspela ustvariti nova poslovna partnerstva, lahko računajo na uspehe v prihodnje. Koronakriza namreč prinaša v 

gospodarstvo tudi priložnosti oziroma tveganja, če teh priložnosti ne bomo znali ali zmogli izkoristiti.  

 

Štajersko gospodarstvo ima logistično dobro pozicijo, kakovostno delovno silo in mnoge druge prednosti. Ali jih bo znalo 

implementirati v prihodnje programe? Glede na sredstva, ki jih obetajo različna EU sofinanciranja in vlaganja, in glede na obstoj 

univerze in različnih razvojih institucij v Mariboru lahko računamo tudi na boljše čase. Seveda predvsem podjetja, ki bodo krepila 

vlaganja v raziskave, inovacije in digitalizacijo za dvig produktivnosti, v zeleno preobrazbo s prehodom na bolj trajnosten gospodarski 

razvoj. V tej računici lahko pridobijo tudi podjetja, ki bodo zmogla sistemske prilagoditve socialne zaščite in zdravstvene nege, ki jih 

v pretežni meri narekujejo demografska gibanja.  

 

Dejstvo je, da je za podjetja najbolj pomembno pametno investiranje v projekte, ki prinašajo produktivnost in konkurenčnost, torej v 

neko produktivno prihodnost. Kljub krizi smo namreč na prehodu v družbo znanja, razvoja, inovativnosti, pa tudi solidarnost i in 

pravičnosti, trajnostne usmerjenosti in digitalizacije. Podjetja, ki so ali bodo to dojela in investirala, lahko računajo na svojo poslovno 

priložnost in prihodnost. In kot smo že v preteklosti velikokrat izpostavili – pomembno je investiranje v ljudi, saj brez izobraženih in 

motiviranih ljudi razvoj in uspešno poslovanje pač nista več mogoča.  

V preteklosti smo bili nemalokrat priča nasprotovanjem med pričakovanji in zahtevami zdravstvenega sistema na eni in gospodarstva 

na drugi strani. V tej pandemiji smo se zavedli, da je premirje nujno, da se gospodarski in zdravstveni interes ne smeta spopadati! 

Tako kot rabimo zdrave ljudi, potrebujemo tudi zdrava podjetja in v njih zdrave sodelavke in sodelavce. Zdravje je torej prva prioriteta, 

a brez delujočega gospodarstva tudi to ne bo pomenilo veliko. Tega se zaveda tudi vlada in, bodimo pošteni, kljub nekaterim 

nerodnostim je gospodarstvu namenila veliko sredstev. Ne gre samo za zdravstveno krizo, gre tudi za ekonomsko krizo. Dlje ko bo 

trajala, dalj časa mora država dajati podporo obema prioritetama. Država enostavno mora pokrivati stroške podjetij, ki trpijo posledice 

zdravstvene krize, podjetja sama situaciji niso in ne morejo biti kos. Vsak dan nedelovanja prinaša podjetjem izjemne stroške, ogroža 

eksistenco zaposlenih in delovanju celotne države. 

 

Brez delujočega gospodarstva mogoče lahko premagamo covid, ne bomo pa preživeli. Torej – naredimo vse, da bo preživelo 

gospodarstvo.  

 

Gospodarstveniki smo vedno bili ljudje neizčrpne energije, vedno polni novih idej in tako je tudi danes. Ne bomo obupali in metali 

pušk v koruzo. Zato je pomembno povezovanje, izmenjava izkušenj in informacij in iskanje novih skupnih imenovalcev. V Štajerski 

gospodarski zbornici si prizadevamo za vse to. Zahvaljujem se vam za vaše sodelovanje in zagotavljam vam, da bomo tudi v 

prihodnje dobra poslovna partnerica. 

 

Dr. Roman Glaser, 
predsednik ŠGZ 
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Ob koncu leta 2020 smo si oddahnili: končano je leto, ki nas je skoraj vrglo s tečajev. Globoko 

smo zajeli sapo in vstopili v 2021, ki pa, kot kaže, ne bo kaj dosti drugačno. Polno bo 

presenečenj, nujnega prilagajanja, razmišljanja in načrtovanja prihodnjih aktivnosti, za katere 

večinsko ne bomo mogli osnov izbirati in določati sami. Leto 2020 nas je res skoraj vrglo s 

tečajev. No, poudarek je na »skoraj«, saj, ko delamo takšne in drugačne bilance in ugotavljamo, 

kaj napisati z rdečo in kaj z zeleno in na koncu naredimo črto, lahko pod črto z modro napišemo 

»zaključeno« in navodilo: »S premislekom, voljo in energijo naprej«.  

 

Katere dogodke imamo v bilanci Štajerske gospodarske zbornice zapisane z zeleno? Zapisano 

imamo organizacijo več kot 70 dogodkov, ki se jih je udeležilo več kot 5000 udeleženk in 

udeležencev. Med dogodki je 27 seminarjev in delavnic, 8 konferenc, 7 okroglih miz in več 

srečanj regijskih svetov. Zapišemo lahko tudi 8 Štajerskih gospodarskih forumov, ki so jih 

gledalke in gledalci lahko spremljali preko mariborskega programa TV Slovenije. Pripravili in 

poslali smo vam 4 revije Gospodarski izzivi in seveda veliko informacij prek vseh drugih kanalov 

obveščanja, od e-izzivov do facebooka, twitterja, linkedIna in seveda dobro obiskane spletne 

strani. Naredili smo vse, kar je bilo mogoče, da so vsi projekti, ki potekajo na zbornici v sodelovanju z drugimi zbornicami, institucijami 

in z veliko vključenimi podjetji, potekali nemoteno in da so dosegali zastavljene cilje.  

 

Žal imamo v naši bilanci tudi rdeče zapise: ni bilo veliko neposrednih srečanj in pogovorov, ni bilo dovolj obiskov v podjetjih in na 

raznih naših in vaših dogodkih. Seveda – ker jih ni moglo biti. Prireditev Podjetje Podravje in še mnoge druge so potekale prek 

ekranov in čeprav smo se vsi maksimalno potrudili, smo morali ugotoviti, da nas e-komunikacija ne zadovolji v celoti.  

 

Kriza, ki smo ji priča, je hkrati globalna in individualna, dotika se celotne družbe in vsakega posebej. Ima neposreden vpliv na vsako 

podjetje in vsako podjetje mora poiskati svoj način preživetja in načrtovanja prihodnjega dela in poslovanja. In – ironija usode – v 

daleč najbolj komunikacijsko osveščeni in tehnično opremljeni družbi v dosedanji zgodovini človeštva nas je epidemija koronavirusa 

izpostavila popolni komunikacijski krizi. V množici informacij je tudi ogromno nepreverjenih, namerno ali nenamerno zavajajočih, kar 

seveda ogroža dobro komunikacijo. Pravijo, da je pravi test vodje, kako zna in zmore voditi v krizi. In učinkovito komuniciranje je 

nedvomno eden od ključnih stebrov uspešnega vodenja skozi krizne razmere. Ob tem, da je prav komuniciranje pogosto prva žrtev 

kriznih razmer. V situaciji, ko je pravilno komuniciranje edini pravi način odziva, se mnogi odločijo, da enostavno – ne bodo 

komunicirali.  

 

Komunikacijski krč, ki smo mu bili in smo mu še priča v celotni družbi, se je odrazil tudi v mnogih podjetjih. Zato smo se v preteklih 

mesecih v zbornici največ ukvarjali z informacijami in komunikacijo. Kako zagotoviti hitre in prave informacije, ki bodo podjetjem in 

odgovornim v njih v oporo za odločanje, in kako ustvariti komunikacijo med podjetji in zbornico in seveda med podjetji. Delo zbornice 

smo že v marcu reorganizirali in se trudili z vzpostavljanjem stikov s posameznimi podjetji in organizacijo izmenjave izkušenj 

kadrovnikov, finančnikov, direktorjev, izvajalcev čezmejnih storitev … V prvih mesecih smo pošiljali informacije podjetjem o 

zakonodaji, novostih, spletnih seminarjih in videokonferencah, zbirali smo tudi pobude za vsebino predlogov zakonov.  

 

Situacija se je seveda nenehno spreminjala in s spremembami smo tudi mi spreminjali našo komunikacijo do vas. Smo bili uspešni? 

V Barometru, anketi med podjetji, člani Štajerske gospodarske zbornice, ki smo jo izvedli v drugi polovici novembra in v začetku 

decembra lani, ste delo Štajerske gospodarske zbornice večinsko ocenili kot uspešno (51 % sodelujočih v anketi kot zelo uspešno 

in nadaljnjih 40 % kot delno uspešno).  

 

Ponosna sem na tak rezultat in čeprav vem, da se vedno da še bolje, je to rezultat, ki ga bomo v kratkem težko ponovili. Vsekakor 

se bomo trudili. Med predlogi kako naprej, ste mnogi na prvo mesto postavili ohranitev stikov. Veliko je tudi navedb, da pričakujete 

še več aktualnih izobraževalnih vsebin, video pogovorov in izmenjav mnenj in izkušenj, pa tudi obiskov in neposrednih srečanj. Vse 

to nas vse čaka v prihodnjih mesecih. Mi smo tu in smo pripravljeni! In naj bo naše prihodnje srečanje štajerskega gospodarstva v 

živo, v neposredni komunikaciji in z dobro energijo. 

 

Mag. Aleksandra Podgornik, 
direktorica ŠGZ 
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1. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020 

1.1 LETO 2020 V ŠTEVILKAH  
 

 
 

 

Družba z omejeno 
odgovornostjo; 334; 

77%

Samostojni podjetnik; 
38; 9%

Delniška družba; 22; 
5%

Zavod; 12; 3%

Društvo; 6; 1% Javni zavod; 10; 2% Družba z neomejeno 
odgovornostjo; 1; 0%

Ostalo; 9; 2%

Članstvo ŠGZ po organizacijski obliki (N=432)

Mikro podjetja; 221; 
51%

Mala podjetja; 131; 
30%

Srednje velika 
podjetja; 45; 11%

Velika podjetja; 30; 
7%

Javna institucija; 5; 
1%

Članstvo ŠGZ po velikosti podjetij (N=432)
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Maribor; 249; 
58%

Ptuj; 32; 7%

Slovenska 
Bistrica; 24; 

6%

Hoče-
Slivnica; 
18; 4%

Ostalo; 109; 
25%

Članstvo ŠGZ po občinah (N=432)

Člani ŠGZ 
zaposlujejo; 
31.657; 44%

Nečlani 
zaposlujejo ; 
39.544; 56%

Št. zaposlenih v Podravski regiji 
(N=71.201 - leto 2019)

Člani ustvarijo ; 
3.750; 38%

Nečlani 
ustvarijo; 6.040; 

62%

Čisti prihodki od prodaje v Podravski regiji 
(N=9.790 mio EUR - leto 2019)
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ORGANIZIRANI DOGODKI 2020 
 
86 organiziranih dogodkov (+4000 udeleženk in udeležencev) 

• 47 izobraževalnih (seminarji, delavnice). 

• 12 sej Regijskih svetov in drugih dogodkov. 

• 10 forumov. 

• 1 gospodarsko delegacijo. 

• 8 konferenc. 

• 4 okroglih miz. 

• 4 ostalih dogodkov. 

INFO PIKA specialistično svetovanje zunanjih svetovalcev ŠGZ  
 
V letu 2020 skupno izvedenih 60 svetovanj preko zunanjih svetovalcev INFOPIKA: 
 

• Delovna zakonodaja (33 svetovanj) 

• finančno-davčno svetovanje (23 svetovanj) 

• pravna zakonodaja (3 svetovanj) 

• razpisi-finančni viri (1 svetovanje) 
 
REGIJSKI SVETI  
 
Skupaj: 219 podjetij 
 
RS za razvoj človeških virov in zaposlovanja: 40 podjetij 
RS za davčno in finančno področje: 45 podjetij 
RS poslovnih žensk in podjetnic: 55 podjetij 
RS za energetsko področje: 21 podjetij 
RS malih hotelirjev: 12 podjetij 
RS Izvajalcev čezmejnih storitev: 46 podjetij 
 
JAVNE LISTINE 
 

• 1160  izdanih potrdil o poreklu blaga v 2020 

• 37 ATA zvezkov 

• 38 kompletov vložnih listov in 

• 70 overitev raznih dokumentov 
 

KOMUNICIRANJE 
  
Časopis Gospodarski izzivi – podrobneje na strani 18-21:  
 
4 redne zdaje (naklada 2.500 na izdajo) in 1 skupaj s častnikom Večer, priloga Večera - Podravsko 
podjetje leta (28.000 naklade).  
 
 
TV oddaja Štajerski gospodarski forum - podrobneje na strani 22-29: 
 
Aktualne teme štajerskega gospodarstva, 8 oddaj (TV Maribor). 
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STATISTIKA SPLETNEGA PORTALA WWW.STAJERSKAGZ.SI  
 

• 101.083 ogledov spletne strain (+52% glede na 2019). 

• 51.522 obiskov obiskovalcev (+91% glede na 2019). 
 

 

 
 
Graf 1: Število obiskov po starosti                                          Graf 2: Število obiskov po spolu 
 
 
E-novice ŠGZ 
 
51 poslanih kampanj, 81.448 poslane e-pošte, pov. odprtih 28,96 % e-pošte (+15,8 % glede na 2019). 
 
 
Družbena omrežja 
 
Facebook:  
 
2,444 sledilcev (+16 % glede na 2019). 
 
Twitter:  
 
110 sledilcev (+20 % glede na 2019). 
 
LinkedIN:   
 
153 sledilcev (+61% glede na 2019). 
 
Instagram:  
 
89 sledilcev (+21% glede na 2019). 
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MEDIJSKE OBJAVE 

 
Statistike medijskih objav po mediju, tipu medija in avtorju za leto 2020: 
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1.2 POMEMBNEJŠE AKTIVNOSTI IN DOGODKI V LETU 2020  

1.2.1 Ponovoletno srečanje članov ŠGZ 
 

 
 
Tema ponovoletnega srečanja Štajerske gospodarske zbornice dne 22. Januarja 2020 so bile gospodarske napovedi, 
temelječe na analitičnih osnovah preteklih let. Na srečanju se nas je zbralo več kot 100 članov zbornice. 
 
Mag. Velimir Bole se je v prispevku »Odpornost gospodarstva v času negotovosti« (Pogledi 2020) vprašal: Ali je res 
že moč pričakovati obrat? In to je bila tudi tema njegovega uvodnega predavanja, ki ga je osnoval na mnogih analitičnih 
podatkih preteklega poslovnega dogajanja. 
 
Je slovensko gospodarstwo bolj odporno, kot je bilo pred krizo 2008? 
 
Razveseljivo – da. Kriza 2008 in leta po njej so slovensko gospodarstvo opomnila, da je treba delati drugače. Po oceni 
mag. Boleta je makroenomosko ravnotežje v letu 2018 bistveno bolj odporno, kot je bilo v letu 2008, in slovensko tudi 
bolj, kot je evrsko območje. Mag. Bole je na primer izpostavil, da je glede zadolženosti odpornost v letu 2018 v 
primerjavi z letom 2008 bistveno večja, in to tako pri finančnih kot tudi nefinančnih korporacijah, pri gospodinjstvih je 
ostala nespremenjena, vendar že leta 2008 ni bila visoka, kaj šele kritična. Odpornost se je zaradi zadolženosti države 
sicer nekoliko zmanjšala, je pa pri vseh segmentih večja kot na evrskem območju. Tudi trg nepremičnin je precej bolj 
odporen, kot to velja za evrsko območje. 
 
Je zmanjševanje gospodarske aktivnosti že realnost? 
 
Mag. Velimir Bole je jasno odgovoril: »Zmanjševanje gospodarske aktivnosti je trenutno običajno ciklično umirjanje, ki 
bi se lahko že sredi leta tudi umirilo. Če seveda ne bo šokov.« 
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1.2.2 Hitra prilagoditev ŠGZ v času Covid-19 - videokonference 
 

 
 

Komunikacijski krč, ki smo mu bili in smo mu še priča v celotni družbi, se je odrazil tudi v mnogih podjetjih. Zato smo 

se v zbornici največ ukvarjali z informacijami in komunikacijo. Kako zagotoviti hitre in prave informacije, ki bodo 

podjetjem in odgovornim v njih v oporo za odločanje, in kako ustvariti komunikacijo med podjetji in zbornico in seveda 

med podjetji. Delo zbornice smo že v marcu reorganizirali in se trudili z vzpostavljanjem stikov s posameznimi podjetji 

in organizacijo izmenjave izkušenj kadrovnikov, finančnikov, direktorjev, izvajalcev čezmejnih storitev itd. V prvih 

mesecih smo pošiljali informacije podjetjem o zakonodaji, novostih, spletnih seminarjih in videokonferencah, zbirali 

smo tudi pobude za vsebino predlogov zakonov.  

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

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

• Organizacija izmenjave izkušenj posameznih podjetij (kadrovniki, finančniki, direktorji, izvajalci čezmejnih 

storitev, MSP). 

• Pošiljanje informacij podjetjem o zakonodaji, novostih, spletnih seminarjih in videokonferencah. 

• Zbiranje predlogov iz gospodarstva za vsebino predlogov zakonov. 

• NUSZ – pobuda občinam. 

• Pobuda za zbiranje informacij o investicijah po občinah in podjetjih, ki so v veliki meri pripravljena, a jim 

manjka kakšna administrativna formalnost. 

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

• Poziv podjetjem za donacije UKC MB (finančne, materialne). 

 
  



 

13  
 LETNO POROČILO 

2020 

1.2.3 Podravsko podjetje leta 2019 
 

 
 
Velikih ni veliko, je pa njihov pomen zares velik 
 
Velike družbe v Podravju v letu 2019 

 Število  34 (0,4 %) 

 Zaposlujejo 18.177 (25,5 %) 

 Ustvarijo  36,1 % vseh skupnih prihodkov 

 in  47,4 % čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih  

Naj podjetje Podravja v kategoriji velika podjetja: Perutnina Ptuj, d.o.o. 

 

 

 
Enver Šišič, generalni direktor 
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Perutnina Ptuj je vertikalno integrirano podjetje, delujemo na mnogih trgih in zavedamo se velike odgovornosti do 

potrošnikov, kakovosti izdelkov, rejcev, velikega števila drugih manjših podjetij, ki na takšen ali drugačen način 

prispevajo k našemu razvoju in omogočajo naše poslovno delovanje. Perutninarska proizvodnja ima eno od najdaljših 

proizvodnih verig v živilski industriji, z optimizacijo smo zadržali tržne deleže, povečali prodajo na določenih tržiščih, 

ohranili stabilnost in visoko prepoznavnost naših blagovnih znamk na vse trgih.  

Dobri rezultati so odraz dela vseh, ki so vključeni v proces, od začetka do končnega potrošnika, torej od njive do vilic. 

Prejeta nagrada je zato priznanje vsem zaposlenim, vodstvu podjetja, priznanje rejcem, dobaviteljem in socialnemu 

okolju, v katerem delujemo. 

 

Srednje velika podjetja z velikimi rezultati 
 

Srednje velike družbe v Podravju v letu 2019 

 Število  146 (1,7 %) 

 Zaposlujejo 16.069 (22,6 %) 

 Ustvarijo  23,8 % vseh skupnih prihodkov 

 in  23,7 % čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih 
 

Naj podjetje Podravja v kategoriji srednje velika podjetja: Messer Slovenija, d. o. o. 

 

 

 
Valentin Ilievski, direktor 

 
Podelitev naziva Naj podjetje Podravje je za Messer Slovenija velika čast in hkrati velika odgovornost tako do okolja, 
sodelavcev kot lastnikov. Zahvaljujem se vam, ker ste nas prepoznali kot uspešno podjetje, kar nam daje dodatno 
motivacijo in zavezo za prihodnost. 
 
Včasih je biti manjši tudi prednost 
 

Mikro + majhne družbe v Podravju v letu 2019 

 Število  8.217 (97,9 %) 

 Zaposlujejo 36.955 (51,9 %) 

 Ustvarijo  40,1 % vseh skupnih prihodkov 

 in  28,9 % čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih 
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Naj podjetje Podravja v kategoriji mikro in majhnih podjetij: Logo-Tech, d. o. o. 

 

 

 
Franc Paternost, direktor 

 
Podjetje deluje od sredine leta 2018. Ukvarjamo se z montažo transportne tehnike, tj. paketne tehnike, paletne tehnike, 

delamo vse, kar je povezano z logistiko, izvajamo mehansko in elektro montažo. Za naše delo in naš poslovni uspeh 

so izjemno pomembni zaposleni, torej monterji, ki delajo na terenu po celem svetu, med 80 in 90 % jih je vedno na 

terenu po evropskih državah. Konkurenca je velika, v Podravju je menda več kot 200 podjetij s podobno dejavnostjo 

in zaposlujemo okoli 10.000 delavcev. Ko sva s kolegom ustanavljala podjetje, nama res ni bilo lahko, ključ obstoja je 

samo kvalitetno delo. Prejeta nagrada pomeni, da smo skupaj s sodelavci na pravi poti.  

 

Perspektiva razvoja je pomembna 
 
Za razvrstitev podjetij v kategorijo najperspektivnejša podjetja Podravja smo kombinirali dve oceni. Tako 50 % ocene 

predstavlja rast prihodkov iz prodaje ter rast števila zaposlenih med letoma 2016 (prvo polno leto poslovanja) ter 2019. 

Ta podatek daje poudarek rasti družbe. Drugo polovico ocene pa smo dobili na podlagi gibanja poslovanja med letoma 

2018 in 2019, kar smo ocenjevali tudi pri vseh ostalih družbah. Ta podatek daje poudarek tekočemu poslovanju. 

Najperspektivnejše podjetje Podravja: Ga+Gr Transport d. o. o. 

 

 

Renato Greif, direktor 
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Nekje je pač treba začeti, mi smo začeli z enim samim kombijem. Potem smo si jih sposojali, saj se je posel hitro širil. 

Po letu in pol smo kupili prvi nov kombi in potem isto leto še 20. Danes nas je v podjetju zaposlenih 35, naš vozni park 

sledi našemu razvoju. Ekspres prevoze smo začeli opravljati po Avstriji, danes jih po celi Evropi, po Nemčiji, 

Nizozemski, Belgiji, seveda tudi Sloveniji. Naša primerjalna prednost je hitrost: danes prevzamemo pošiljko recimo v 

Nemčiji, potrebujemo samo uro in pol do dve uri za prevzem v katerem koli delu te države, dostavo na željeni naslov 

zagotovimo naslednji dan. Letos smo opozorili nase s prevozom prvih mask v Slovenijo, sedaj nas veliki špediterji 

poznajo in nas redno poiščejo. Nagrade smo zelo veseli, stimulira nas za prihodnje delo in opogumlja za načrtovane 

investicije. 

 

Zaposleni delajo rezultate 

 

Po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (na voljo so za julij 2020) je bilo v državi 882.837 delovno 

aktivnih prebivalcev, kar je za 1.413 oseb oziroma 0,2 % manj kot junija 2020 in 1,2 % manj kot julija 2019. Stopnja 

registrirane brezposelnosti, ki jo izračunavamo na Zavodu za zaposlovanje, je bila julija 2020 9,2 %, kar je enako kot 

junija in za 1,8 odstotne točke več kot julija 2019. Stopnja registrirane brezposelnosti moških je bila 8,3 % in žensk 

10,2 %. Najvišjo stopnjo je imela Območna služba Murska Sobota (12,8 %), najnižjo pa Območna služba Nova Gorica 

(6,8 %). 

Naj zaposlovalec Podravja: Mikro+Polo, d. o. o. 

 

 
 

Marko Podgornik, direktor 
 
Trudimo se biti dober delodajalec, posledici inovativnega in poglobljenega načina dela z zaposlenimi pa sta pripadnost 

zaposlenih podjetju in odlična klima na različnih delovnih mestih v podjetju. Komunikacija med zaposlenimi je 

usmerjena v iskanje skupnega končnega cilja – zadovoljstva vseh. Prednosti, ki jih zaposleni ocenjujejo kot zelo dobre, 

so: usposabljanje zaposlenih, kolektivno in individualno, interni časopis, ki ga v celoti ustvarjajo zaposleni sami, aktivno 

delo na promociji zdravja na delovnem mestu, redno vključevanje v projekte za razvoj zaposlenih in vključevanje v 

procese strateškega odločanja. Prejeta nagrada je priznanje nam vsem. Hvala. 
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Priloga Časnika Večer in ŠGZ, Podravsko podjetje leta 2019, 21. oktober 2020 

 

 

 
 

 

 

Celotno izdajo priloge Časnika Večer in ŠGZ preberite na naslednji povezavi… 
 

 

 

 
 

https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2020/10/Priloga-Casnika-Vecer-in-SGZ-21.-oktober-2020-Podravsko-podjetje-leta-2019-002.pdf
https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2020/10/Priloga-Casnika-Vecer-in-SGZ-21.-oktober-2020-Podravsko-podjetje-leta-2019-002.pdf
https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2020/10/Priloga-Casnika-Vecer-in-SGZ-21.-oktober-2020-Podravsko-podjetje-leta-2019-002.pdf
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1.2.4 Časopis zbornice Gospodarski izzivi 

Marec 2020 

 
Iz vsebine izpostavljamo:  
 
V kakšni kondiciji je slovensko gospodarstvo? Industrijska tradicija in iskanje novih prebojnih priložnosti. Pričakujemo 
premišljene spremembe zakonodaje o posredovanju delovne sile. Centralizacija vs. decentralizacija. Razpis za 
Inovacije v Podravju 2020. Energetska prihodnost ali energetska revščina? Podjetja v regiji. Tiha prisotnost težav v 
duševnem zdravju. Trenutno na bolniški. Ali sta varnost in zdravje pri delu res prioritetni nalogi? Pravilniki – za dobro 
organizacijo delovnih procesov. Krožno gospodarstvo naš model prihodnosti. 
 

 

 
Celotno izdajo časopisa Gospodarski izzivi marec 2020 preberite na naslednji povezavi… 

 
 

https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2020/03/S%CC%8CGZ_GI_9_1_marec_2020_WEB.pdf
https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2020/03/S%CC%8CGZ_GI_9_1_marec_2020_WEB.pdf
https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2020/03/S%CC%8CGZ_GI_9_1_marec_2020_WEB.pdf
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Junij 2020 

 
Iz vsebine izpostavljamo:  

Vidne posledice nevidnega virusa, negotove gospodarske napovedi za Slovenijo, ŠGZ 2019 v številkah, ŠGZ v času 
koronavirusa, DOBA – več vedeti, bolje živeti, Tiko pro – s projekti do odličnosti, nov papirni stroj že v Palomi, Talum 
– po zdravstveni krizi soočanje z novimi poslovnimi odločitvami, Podjetja v regiji, Henkel predal več kot 200.000 evrov 
vredno donacijo, Izvajalci čezmejnih storitev izmenjujejo informacije in dobre prakse, Kadri za zeleno okrevanje 
gospodarstva, Kako pa kaj medgeneracijska komunikacija? Načrt za bolj ambiciozno EU, SRIP – Krožno gospodarstvo 
in covid-19, Virtualna razstava Future Circles , Covid-19: spopadanje z duševnimi stiskami zaposlenih, Izzivi podjetnic 
v času epidemije koronavirusne bolezni , Za večjo energetsko učinkovitost , Z vodikovimi tehnologijami v zeleno 
prihodnost, Mojih 5 in še kaj 

 

 
Celotno izdajo časopisa Gospodarski izzivi junij 2020 preberite na naslednji povezavi… 

 
 

https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2020/07/S%CC%8CGZ_GI_20_6_junij_2020_MAIL.pdf
https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2020/07/S%CC%8CGZ_GI_20_6_junij_2020_MAIL.pdf
https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2020/07/S%CC%8CGZ_GI_20_6_junij_2020_MAIL.pdf
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Oktober 2020 

 
Iz vsebine izpostavljamo:  
 
Covid-19 bo spremenil življenja ljudi in gospodarstvo, Najboljša podjetja Podravja v letu 2019 
Ohranimo (predelovalno) industrijo!, 5 x zlato, 5 x srebro, 6 x bron in 11 priznanj za inovacije Podravja, Podjetja so 
uporabila ukrepe za ohranitev zaposlenih in nadaljevanje dela, TENZOR: podjetjem prinašamo rešitve, Academia – 
priznanje Strokovna šola leta 2020, MasterVita – psihoterapija in svetovanje, Halder – izdelki in storitve za industrijo, 
U-centrix – inovativne tehnološke rešitve, V Mariboru izkoriščen le majhen delež turističnih bonov, Kako uspešna so 
podjetja, ki jih vodijo ženske, Projektna pisarna ŠGZ, Prihajamo v čas negotove prihodnosti?, Pomen kompetenc v 
industriji prihodnosti, Dame – sezonsko obarvane lokalne jedi, Covid-19: Kako lahko delodajalec pomaga zmanjšati 
stigmatizacijo in diskriminacijo med zaposlenimi?, Izzivi ženskega podjetništva, Z e-učilnico do boljše preventive na 
področju varnosti in zdravja pri delu, Načrt za bolj ambiciozno EU, SRIP – Krožno gospodarstvo in covid-19, Mojih 5: 
dr. Roman Glaser, Mojih 5: mag. Aleksandra Podgornik, Poslovni bonton virtualnih srečanj. 
 

 

 
Celotno izdajo časopisa Gospodarski izzivi oktober 2020 preberite na naslednji povezavi… 

https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2020/11/S%CC%8CGZ_GI_16_oktober_2020_web.pdf
https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2020/11/S%CC%8CGZ_GI_16_oktober_2020_web.pdf
https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2020/11/S%CC%8CGZ_GI_16_oktober_2020_web.pdf
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December 2020 

 
Iz vsebine izpostavljamo:  
 
Minimalna plača ali minimalna zaposlenost, Izbor inovacij Podravja: prejemniki priznanj iz Podravja: Pharsol, d. o. o., 
Ledinek Engineering, d. o. o., Izoelektro, d. o. o., in Lumil, d. o. o., 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 tujino, 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 
 

 

 
Celotno izdajo časopisa Gospodarski izzivi december 2020 preberite na naslednji povezavi… 

https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2020/12/SGZ_GI_21_december_2020.pdf
https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2020/12/SGZ_GI_21_december_2020.pdf
https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2020/12/SGZ_GI_21_december_2020.pdf
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1.2.5 TV oddaja Štajerski gospodarski forum 

  
Štajerski gospodarski forum je oddaja, ki odpira dileme štajerskega gospodarskega prostora, odkrito govori o njegovih 
potencialih, tudi tistih, ki jih iz različnih vzrokov ne znamo, ne zmoremo ali ne upamo izkoristiti. 
 

Januar 2020: Regije in gospodarstvo 

Občine nimajo nikakršnih pristojnosti na področju spodbujanja gospodarskega razvoja, ima jih država, ki sprejme 
odločitve, ki morebiti spodbujajo tudi gospodarski razvoj po posameznih regijah, pretežno pa so usmerjene na državo 
kot celoto. Če bi te pristojnosti prenesli na regije, bi jim dali možnost in priložnost, da bi spodbujale gospodarski razvoj 
s subvencijami in drugimi oblikami pomoči. Tako bi lahko regije odpirale drugačne možnosti gospodarskega razvoja, 
ki bi generiral nova delovna mesta in vplival na kakovost življenja ljudi. 

Kakšna bi lahko bila vloga ter povezava regij z gospodarstvom in kako regionalizacija oz. odsotnost regionalizacije 
vpliva na razvojne možnosti podjetij in posledično na življenje ljudi? Kako posamezne gospodarske panoge gledajo na 
regije in na njihov vpliv na razvoj gospodarskih panog? So regije pobudnik razvoja posameznih gospodarskih panog 
ali jih dušijo v razvoju, ki je globalen in postaja vse bolj brez meja? 

Gostje oddaje: 
• dr. Borut Holcman, član strokovne skupine za pripravo pokrajnske zakonodaje in profesor Pravni Fakltete 

Univerze v Mariboru. 

• Mitja Herga, direktor družbe Puklavec Family Wines d.o.o. 
• Branko Majerič, s kmetije Majerič. 
• dr. Štefan Čelan, direktor Znanstveno raziskovalnega središča Bistra s Ptuja.  

 

 
 

Za ogled oddaje pritisnite na naslednjo povezavo… 

 
 
 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174666700
https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174666700
https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174666700
https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174666700
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Februar 2020: Ali gospodarstvo in finance sploh zanimajo mlade?  
Raziskava Eurobarometer 2019 je med drugim prinesla nekoliko presenetljive rezultate: mlade najbolj zanimajo boj 
proti podnebnim spremembam, izboljšanje izobraževanja in usposabljanja ter odpravljanje revščine in ekonomskih oz. 
socialnih razlik. 

Koliko pa jih zanimajo področja kot so finance, računovodstvo, poslovanje podjetij? Na podlagi česa se odločajo ali ne 
odločajo za študij? Čeprav marsikdo reče, da te teme mladih ne zanimajo, različne poletne finančne šole pričajo o 
obratnem – zanimanje je veliko in kapacitete tovrstnih delavnic za mlade, in to celo v osnovnih šolah, so hitro 
zapolnjene. 

V Štajerskem gospodarskem forumu se tokrat sprašujemo, ali mlade zanima delo v gospodarstvu? Trg dela, potrebe 
delodajalcev, odločitve mladih, za kaj se bodo izobraževali, nam ponujajo zelo mešano sliko. In, kdo ve, kakšne bodo 
potrebe po kadrih čez pet let, ko bo nova generacija zaključila svoj študij? 

Gostje oddaje: 

• Dušan Jovanovič, izredni profesor na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru 

• Mag. Jožica Planinšec Deržek, direktorica Obzorje d.o.o., Računovodske storitve in davčno svetovanje 

• Urban Bratina, študent bolonjske II. stopnje na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. 
 

 
 

Za ogled oddaje pritisnite na naslednjo povezavo… 

 
  

https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174673071
https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174673071
https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174673071
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Marec 2020: Štajersko gospodarstvo v času krize COVIDA-19 
Zadnje mesece je svet v izrednih razmerah. Zdravstvena kriza je spremenila in še spreminja način življenja in delovanja 
celotne družbe. In če je bil v preteklih tednih prvi in najpomembnejši cilj zaustavitev širitve virusa in preprečiti 
obolevanje ljudi, se predvsem gospodarstvo zelo dobro zaveda, da kriza takšnega obsega posledično pomeni recesijo 
v obsegu, ki si jo težko predstavljamo. 

Kako se je na krizo odzvalo štajersko gospodarstvo, kako jo premaguje, kakšne ukrepe potrebuje in kako se je vključilo 
v iskanje najbolj primernih in učinkovitih rešitev? Ali so sprejeti ukrepi pravi in ali jih štajerski gospodarstveniki lahko 
uvedejo v premagovanje nastalih težav?  

Kaj povedo podatki o stanju v gospodarstvu? Koliko je brezposelnih in kdaj se pričakuje, da se bodo lahko vključili v 
delo? Kajti brez dela ne more delovati noben družbeni sistem. Pomembno je najti odgovor na koronavirus, ampak 
pomembno je tudi omogočiti gospodarstvu normalno delovanje. 

Štajerska gospodarska zbornica in Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor sta bili v preteklih tednih prostor 
iskanja najboljših rešitev, podjetja so se obračala na njiju, prihajalo je do izmenjave vprašanj in delitve dobrih praks. 

Gosta oddaje: 

• mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice. 

• Aleš Pulko, univ. dipl. gosp. inž. str., predsednik OOZ Maribor. 
 

 
 

Za ogled oddaje pritisnite na naslednjo povezavo… 

 
  

https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174694445
https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174694445
https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174694445
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Junij 2020: Gospodarstvo po koroni; kako v normalne tirnice 
Mnoga podjetja so v času korona krize zastala, zagon ni enostaven in ni odvisen samo od njih. Odvisnost od naročil 
in aktivnosti mednarodnega poslovnega okolja je povsod dejstvo, ki diktira dinamiko in uspešnost posameznih 
podjetij, običajno celih branž. Kaj je tisto, kar gospodarstvo sedaj najbolj potrebuje? Kaj lahko ponudi država in kaj 
morajo in lahko naredijo podjetja sama? 

Gostje oddaje: 

• Nina Ermenc Pangerl, članica upravnega odbora Celjskega sejma. 

• Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma. 

• Marjan Trobiš, direktor podjetja BOXMARK Leather in predsednik Združenja delodajalcev Slovenije. 
 

 
 

Za ogled oddaje pritisnite na naslednjo povezavo… 

 
  

https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174701087
https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174701087
https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174701087
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September 2020: Krožno gospodarstvo – druga priložnost razvoja 
 

Evropska komisija je s sprejetjem Zelenega dogovora predstavila osrednjo razvojno strategijo Evropske unije. Gre za 
opredelitev pristopa k rasti in konkurenčnosti EU in nacionalnih gospodarstev. Glede na okoliščine, ki jih je 
povzročila pandemija in močno zavedanje nujnosti reševanja njenih posledic za ponovno vzpostavitev evropskega 
gospodarstva, je Zeleni dogovor tudi izjemno pomemben načrt okrevanja gospodarstva.  
 
Pomembna vidika aktualne krize sta izkoriščanje druge priložnosti in uvajanje krožnih praks. 
 
Gostje oddaje: 

• Aleksandra Lobnik, redna profesorica na Fakulteti za strojništvo in direktorica IOS, Inštituta za 
okoljevarstvo in senzorje, d.o.o., Maribor. 

• Aleš Hančič, direktor Tecos, Razvojni center orodjarstva Slovenije. 
• Barbara Bradač Hojnik s Katedre za podjetništvo EPF UM. 
• Aleksandra Krumpak iz Pomurskega tehnološkega parka. 

 

 
 

Za ogled oddaje pritisnite na naslednjo povezavo… 

 

  

https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174718519?s=tv
https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174718519?s=tv
https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174718519?s=tv
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Oktober 2020: Najboljša podjetja Podravja leta 2019 

Projekt Podjetje Podravja spodbuja pozitiven odnos do podjetnosti in podjetništva, predvsem pa za zgled postavi 
najboljše. V Podravju je veliko dobrih gospodarskih družb, ki vzpostavljajo in razvijajo uspešne proizvodne programe, 
srečamo odlične izvoznike in motivirajoče delodajalce. Vsako od izpostavljenih podjetij je uspešno in na svoj način 
izstopa iz povprečja. S tem dokazuje, da je tudi v našem okolju mogoče biti uspešen in konkurenčen. Vsako od teh 
podjetij je primer dobre prakse in neprecenljivi gradnik nadaljnjega razvoja celotne regije. 

Gostje oddaje: 
• mag. David Visenjak, direktor trženja Perutnina Ptuj d.o.o. 
• Andrej Mekiš, vodja prodaje in razvoja Messer Slovenija d.o.o. 
• Franc Paternost, direktor Logo-Tech d.o.o. 
• Renato Greif, prokurist Ga+Gr Transport d.o.o. 

 

 
 

Za ogled oddaje pritisnite na naslednjo povezavo… 

 
  

https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174726779
https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174726779
https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174726779
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November 2020: Duševno zdravje zaposlenih v času COVID-19 
COVID-19 je izziv za zdravje, delovanje sistema, izvajanje šolanja, rekreacijo, odprtje trgovin, turizem, gostinstvo, 
industrijo dogodkov, proizvodne procese v podjetjih – in tudi za duševno zdravje nas vseh. 

Gre za izziv za delodajalce, ki se soočajo z nenehnimi in nenadnimi spremembami v povezavi s stanjem pandemije, z 
novimi tveganji na področju varnosti in zdravja pri delu, načinom informiranja in ozaveščanja zaposlenih, 
obvladovanjem stanj anksioznosti med zaposlenimi. In gre tudi za izzive, povezane z duševnim zdravjem zaposlenih, 
ki se soočajo z reorganizacijami delovnih procesov, strahom pred okužbo, delovno negotovostjo, pa tudi z delom od 
doma, usklajevanjem delovnih in družinskih obveznosti, prevzemanje novih vlog poučevanja otrok,  stigmatizacijo 
zaradi okuženosti s COVID-19. 

Kako se s temi vprašanji soočajo podjetja in kakšne pomoči ponuja projekt Naprej, ki postavlja razmišljanje o 
psihosocialnih dejavnikih tveganja na delovnem mestu v fokus svojega dela v podjetjih? 

 
Gostje oddaje: 

• Mojca Potecin, vodja kadrovske službe, Elektro Celje d. d. 

• Majcen Gregor, vodja proizvodnje, Henkel Maribor d.o.o. 

• Katja Novak, predstavnica izvajalcev projekta Naprej 
 

 
  

 

Za ogled oddaje pritisnite na naslednjo povezavo… 

 

https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174733339?s=tv
https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174733339?s=tv
https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174733339?s=tv
https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174733339?s=tv
https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174733339?s=tv
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December 2020: „Sendvič generacija” v času COVIDA-19 
Ne, »sendvič generacija« ni generacija, ki mimogrede poje kak sendvič! Gre za generacijo zaposlenih  v starosti nad 
55 let, ujetih med starševstvo otrok ter vnukov in skrbjo za svoje vse bolj ostarele starše. Gre za generacijo, ki je polno 
zaposlena, njena delovna doba se podaljšuje, mnogim že pojenjuje energija, lotevajo se jih razne bolezni, zahteve na 
delovnem mestu so vse večje, digitalizacija neumorno prinaša spremembe, ki jim brez dodatnega izobraževanja in 
usposabljanja težje sledijo kot generacija digitalnih domorodcev. 

Starejše zaposlene ženske so tipične predstavnice »sendvič generacije«. Zadnje raziskave kažejo, da nosijo ženske 
večje breme epidemije covida-19 kot moški, prevzemajo več opravil v gospodinjstvu, pri šolanju otrok od doma, skrbi 
za starše. 

Starejši zaposleni so rizična skupina za okužbe, težje prenašajo bolezen. Ali z vladnimi ukrepi in v podjetjih 
pomislijo na to skupino zaposlenih starejših? Kaj lahko naredijo v podjetjih? 
 
Gostje oddaje: 

• Marko Podgornik, direktor Mikro+Polo d.o.o. 
• Tatjana Vogrinec Burgar, direktorica področja skupnih strokovnih služb Elektro Maribor d.d. 
• Julija Peklar, IRI Ljubljana 

 

 
 

 

Za ogled oddaje pritisnite na naslednjo povezavo… 

 

 

 
 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174740218
https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174740218
https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174740218
https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174740218
https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174740218
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1.2.6 Virtualni karierni sejem - sejem poklicev in izobraževanja za mlade v 
Mariboru 
 

Tudi poklicno usmerjanje prehaja v digitalno dobo 

 

Štajerska gospodarska zbornica je kot deležnik aktivnosti, povezanih z regionalnim poklicnim usmerjanjem, vključena 

v aktivnosti poklicnega usmerjanja. S projektom INNOVET, katerega osnovna naloga je promocija vajeništva in 

dualnega izobraževanja v obmejni regiji med Slovenijo in Avstrijo na primeru oblikovalec kovin – varilec, pomaga pri 

reševanju dveh poglavitnih problematik 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 zbornica 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 Univerza 

v Mariboru, organizira zelo uspešen lokalni karierni sejem poklicnega usmerjanja. Na sejmu se predstavljajo 

posamezni poklici, vključujejo se podjetja in izobraževalne institucije, ki izobražujejo za te poklice, pa tudi druge 

institucije.  

 

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 prizadevanji in sodelovanjem lokalnega gospodarskega okolja uspeli realizirati prvo virtualno različico 

sejma, ki je potekala med 16. in 27. novembrom. Sejem je prešel iz fizičnega v virtualni svet. Svet, v katerem se ciljna 

skupina »digital native«, torej »digitalnih domorodcev«, prav sedaj odloča – in to ne glede na epdemijo in rastočo 

gospodarsko negotovost – o svoji poklicni in karierni prihodnosti.  
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Kako predstaviti posamezne poklice v digitalni obliki? Kako nagovoriti ciljno skupino? Kako predstaviti varilca, ki je 

zelo fizičen poklic, na virtualnem odru?  

 
 

Že na lanskoletnem sejmu smo posegli v virtualno prihodnost z virtualnim varilskim simulatorjem, ki je omogočil 

zainteresiranim preizkus, 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 stojnici varilca. Tukaj so se 

podučili o poklicu in sodelovali v nagradnem vprašanju. Pravilen odgovor pa je prinesel manjšo nagrado v realnem 

svetu.  

 

 

 

 

 

 

Zanimanje je bilo veliko, kar odražajo številke. Več kot 20.747 obiskov, obiskovalci so pregledali preko 758.929 

podstrani vsebin, omogoča oceno, da je med mladimi zanimanje 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.  

 
Na prvem virtualnem sejmu je sodeloval tudi SRIP – Krožno gospodarstvo in posamezni člani, ki so se uspešno 
predstavili na samostojnih virtualnih 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-Krožno gospodarstvo in člane prijazno podprla pri sodelovanju na virtualnem 
Kariernem sejmu – sejmu poklicev in izobraževanja.  
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1.2.7 8 Online konferenca ženske podjetnosti – Jaz tebi, ti meni 

 
4. decembra smo članice Regijskega sveta poslovnih žensk in podjetnic organizirale 8. konferenco 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 direktorica Inštituta Skaza ter ambasadorka gibanja Spremembe vredna. 
 
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 
 

 
 

Za ogled konference pritisnite na naslednjo povezavo… 

 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174673071
https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174673071
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V času poteka konference smo skupaj z Gordano Kovačec tudi telovadile. In ne samo to, obljubile smo, da bomo tudi 
sicer redno skrbele za svojo kondicijo, pa tudi če za pisalnimi mizami. Zato je vsem udeleženkam konference 
omogočena online vadba do konca januarja 2021. Vadba poteka preko MS TEAMS ob torkih (interalna vadba) in 
četrtkih (body tehnika). Vadbo vodi Gordana Kovačec (ki jo lahko kontaktirate na mail gogakov74@gmail.com).  
 
 

Na današnji konferenci si skupaj zastavimo vprašanja, kako iz vsega, kar znamo in 
obvladamo, 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 začeti 
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 odpirale 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 prepričana, 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 
 
 

  

mailto:gogakov74@gmail.com


 

34  
 LETNO POROČILO 

2020 

1.2.8 Podelitev priznanj za najboljše inovacije Podravja 2020 

 
 

5 x zlato, 5 x srebro, 6 x bron in 11 priznanj za inovacije Podravja. 

Podelitev priznanj za najboljše inovacije podravske regije je za Štajersko gospodarsko zbornico tradicionalni dogodek, 
letos je potekal že osemnajstič. V skladu z razpisom je letos v razpisnem roku prispelo 27 inovacij, kar je največ doslej, 
v inovacijske predloge pa je bilo vključenih 118 inovatork in inovatorjev. 

Vse prispele vloge je pregledala strokovna komisija, ki jo je vodil dr. Marjan Leber, v komisiji pa sta bila še Frenc 
Ferčič in mag. Aleksandra Podgornik. Komisija se je odločila, da podeli 5 zlatih, 5 srebrnih in 6 bronastih priznanj 
ter 11 priznanj za prispevek na področju inovativnosti. Štiri najbolje ocenjeni inovacijski predlogi so uvrščeni v 
nacionalni izbor, ki ga organizira GZS s partnerjema, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in Javno 
agencijo Spirit Slovenija. 
 
Zlata priznanja je prejelo 5 inovacij: 
 

• Podjetje Pharsol, d. o. o., za unikatno laboratorijsko orodje, ki omogoča hitro, varno in predvsem 
enostavno prenašanje posodic za zamrzovanje, v katerih se hranijo biološki vzorci na ekstremno nizkih 
temperaturah. 

• Ledinek Engineering, d. o. o., je podjetje, ki praktično vsa leta sodeluje in dobiva najvišja priznanja, tudi 
letos je njihova produktna inovacija stiskalnica za širinsko lepljenje lesnih lamel za izdelavo montažno 
lepljenih plošč iz masivnega lesa med najbolje ocenjenimi. 

• Zlato priznanje so prejeli tudi inovatorji iz podjetje Izoelektro, d. o. o., in sicer za pametno napravo za 
brezžični nadzor odvodnikov RAM-1, ki izpisuje diagram stanja in omogoča izpis vseh merjenih podatkov, 
s čimer bistveno zmanjša stroške vzdrževanja energetskega sistema, zmanjša število izpadov 
električnega toka in povišuje varnost obratovanja celotnega energetskega sistema. 

• Podjetje Lumil, d. o. o., je prejelo zlato priznanje za inovativni sistem gradnje, ki s spletnim 
konfiguratorjem 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. 

• Peto zlato priznanje pa gre v podjetje U-centrix, d. o. o., za digitalno orodje, ki na trgu cenitev omogoča 
takojšnjo vzpostavitev video povezave med zavarovancem in cenilcem, brez nalaganja aplikacije, 
neodvisno od moči telefonskega signala, ter kriptiran prenos osebnih podatkov, v katere nimajo vpogleda 
niti razvijalci. 
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Srebrna priznanja so prejele inovacije iz podjetij Eavio, d. o. o., Agitron, d. o. o., Kreal inženiring, d. o. o., dve srebrni 
priznanji pa sta šli v Impol R&R, d. o. o., ki je prijavil inovaciji v sodelovanju z Inštitutom Jožef Štefan. 
 
Bronasta priznanja so prejele inovacije iz Pošte Slovenije, podjetij Supra in Talum, v Henkel Maribor sta šli dve 
bronasti priznanji, eno pa inovatorjem, ki prihajajo iz podjetij Impol R&R, d. o. o., Impol PCP, Impol LLT in IMT, Inštituta 
za kovinske materiale in tehnologije. 
 
Priznanja za prizadevanja na področju inovativnosti so letos prejeli: Aljoz Bezjak, samostojni inovator, Društvo za 
boj proti raku Štajerske Maribor, Hortikulturno društvo Maribor, Mladinski dom Maribor, Studio TSK oblikovanje krajine, 
Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola in podjetja Datainfo.si, Henkel Maribor, IPPS, Pošta Slovenije in Zaposlitveni 
center AVANTUS. 
 

Osrednji govorec na prireditvi je bil prof. dr. Tomaž Katrašnik, prodekan za znanstveno-
raziskovalno dejavnost in mednarodno sodelovanje Fakultete za strojništvo Univerze v 
Ljubljani, ki je izpostavil pomen sodelovanja akademske sfere in podjetij, ki je tudi vodja 
fokusnega področja trajnostna energija v SRIP-Krožno gospodarstvo. 
 
 
 
 
 
 
Zbrane je nagovoril tudi dr. Roman Glaser, predsednik ŠGZ, ki je posebej izpostavil, da 
letos poteka že 18. podelitev priznanj za najboljše inovacije Podravja in da mora biti 
»zbornica prostor, v katerem izpostavljamo tista podjetja, ki o tem ne samo govorijo, ampak 
tudi spodbujajo in nagrajujejo aktivnosti v smereh znanja, inovativnosti, odločenosti, 
razmisleka o trajnostnem razvoju in krožnem gospodarstvu, o novih tehnologijah in novih 
procesnih tehnikah, pa tudi novih trženjskih pristopih in družbeno odgovornem pristopu in 
ravnanju.« 

 

Z vsakoletnim izborom inovacij Podravja ŠGZ spodbuja podjetja in samostojne inovatorje k višji stopnji inovacij in 
razvijanju inovacijske kulture, ki jo naše gospodarstvo pa tudi celotna družba nujno potrebujeta za razvoj in poslovno 
uspešno delo v domači in mednarodni konkurenci. 
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1.3 ORGANIZACIJA DOGODKOV 
 
V letu 2020 smo organizirali 86 dogodkov, ki se jih je udeležilo več kot 5.000 udeleženk in udeležencev.  Med dogodki 
je bilo  26  seminarjev, 21 delavnic, 12  sej regijskih svetov, 4 okrogle mize, 8 konferenc, 10 forumov, 1 mednarodna 
gospodarska delegacija in 4 drugi dogodki. 
 

Datum  Naslov dogodka Vrsta 

16.12.2020 61 ŠGF: SENDVIČ GENERACIJA« V ČASU COVIDA-19 forum 

15.12.2020 SRIP - TBMCE 2020 konferenca 

11.12.2020 Redna seja RS za energetsko področje 03/2020 seja RS 

9.12.2020 SPOT webinar: Učinkoviti letni razvojni pogovori delavnica 

4.12.2020 SPOT-Izmenjava dobrih praks: 8. konferenca ženske podjetnosti: Jaz tebi, ti meni konferenca 

3.12.2020 SPOT webinar: BURN CORONA OUT delavnica 

3.12.2020 
SRIP- Slovenia's green solution for the transition into circular economy (SRIP in 
SPIRIT Invest Slovenia) seminar 

3.12.2020 Videokonferenca - novosti PKP6 in izzivi dela na domu seja RS 

24.11.2020 
SRIP- konferenca Priložnosti v krožnem in podnebno nevtralnem gospodarstvu in 
družbi seminar 

20.11.2020 Videokonferenca RS RČV seja RS 

19.11.2020 ONLINE SEJA RS PŽP seja RS 

18.11.2020 60 ŠGF: DUŠEVNO ZDRAVJE ZAPOSLENIH V ČASU COVID-19 forum 

17.11.2020 SPOT webinar: Kako tržiti v času krize delavnica 

13.11.2020 Webinar eVZD: Skrb za duševno zdravje v »korona dobi« s tehniko sproščanja delavnica 

12.11.2020 SPOT webinar: LinkedIn pospeševanje prodaje % branding delavnica 

6.11.2020 
SRIP - Fit media Izzivi in priložnosti za panogo – krožne, manjogljične in pametne 
stavbe, virtualna konferenca s priročnikom konferenca 

3.11.2020 Webinar - Zdravnik svetuje na področju Covid-19 seminar 

23.10.2020 Webinar eVZD: Zdrava prehrana – naložba za prihodnost delavnica 

22.10.2020 
SPLETNA DELAVNICA: VARNA UPORABA SPLETA IN OPTIMIZACIJA DELA OD 
DOMA delavnica 

21.10.2020 
SPLETNA DELAVNICA: UPRAVLJANJE S SPREMEMBAMI IN UMETNOST 
POZITIVNOSTI delavnica 

21.10.2020 PODELITEV PRIZNANJ PODRAVSKO PODJETJE LETA 2019 
drugi 
dogodki 

21.10.2020 59 ŠGF: Zmagovalci PPL2019 forum 

14.10.2020 SPLETNI SEMINAR: USPEŠNO VODENJE INOVACIJ seminar 

13.10.2020 
SRIP: 11. strokovna konferenca Okolje in Odpadki: Okoljska zakonodaja, aktualna 
praksa in nakazane rešitve za prehod v krožno gospodarstvo konferenca 

5.10.2020 
EVIDENTIRANJE DRŽAVNE POMOČI IN VPLIV NA DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 
2020 seminar 

1.10.2020 Redna seja Regijski svet izvajalcev čezmejnih storitev seja RS 

30.09.2020 SPOT: Izmenjava dobrih praks na kadrovskem področju 
drugi 
dogodki 

30.09.2020 
SRIP: Zeleni strokovni posvet ˝Finančni ukrepi za zelen in krožen prehod 
gospodarstva v Sloveniji; Načrt za zeleno okrevanje EU – priložnosti za SME  

okrogla miza 
/ posvet 

29.09.2020 
Posvet Polet - Ozaveščanje najpogostejših nesporazumov v komunikaciji z dr. 
Ćurićem 

okrogla miza 
/ posvet 

25.09.2020 Podelitev priznanj najboljšim inovacijam Podravja 
drugi 
dogodki 

23.09.2020 SRIP: Strokovni forum Krožno gospodarstvo in trajnostni turizem forum 

18.09.2020 
SPOT: Najpogostejša vprašanja delodajalcev s področja prejemkov in v primeru 
kršitev delavcev delavnica 
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16.09.2020 58 ŠGF: Krožno gospodarstvo – druga priložnost razvoja forum 

15.09.2020 SEMINAR: OKOLJSKO UČINKOVITO POSLOVANJE seminar 

11.09.2020 
SPOT: KOMUNIKACJA S TEŽAVNIMI SOGOVORNIKI V RAZLIČNIH POSLOVNIH 
SITUACIJAH delavnica 

10.09.2020 
SRIP-Slovenska industrija prihodnosti: “Prehod na krožno gospodarstvo preko 
Industrije 4.0” konferenca 

3.09.2020 DELAVNICA: ČUSTVENE SPIRALE Z JANOM KOVAČIČEM delavnica 

27.08.2020 SPOT: Napoteni v 2020 in implementacija Direktive 96/71/ES delavnica 

26.08.2020 ZAKAJ USPEŠNE LJUDI VSE BOLJ ZANIMA PSIHOLOGIJA? delavnica 

20.08.2020 
SRIP - SPLETNI FORUM: ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
GRADBENEGA ZAKONA forum 

19.08.2020 KSENIJA BENEDETTI: NAJPOMEMBNEJŠE V OSEBNEM PROTOKOLU seminar 

22.07.2020 
SRIP dogodek: mednarodna delegacija na Slovaškem v Bratislavi, predstavitev 
SRIP in B2B srečanja 

gospodarsk
e delegacije 

8.07.2020 
SRIP dogodek skupaj z ZAG: Kako pristopiti k trženju inovativnih proizvodov na 
različnih stopnjah TRL  konferenca 

2.07.2020 
SPOT: Postopki napotitve delavcev s poudarkom na nemško govorečih trgih (AVS, 
NEM, ŠVI) delavnica 

18.06.2020 
PKP3 - DELNO SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA POLNEGA DELOVNEGA 
ČASA - ODGOVORI S STRANI ZRSZ seminar 

18.06.2020 
MOJE DELO Zaposlitveni sejem Podravje 2020 - (virtualna različica) Okrogla miza 
Podravje in COVID19 

okrogla miza 
/ posvet 

17.06.2020 SPOT: DDV V MEDNARODNIH TRANSAKCIJAH delavnica 

17.06.2020 57 ŠGF: GOSPODARSTVO PO KORONI: ČIMPREJ V NORMALNE TIRNICE forum 

16.06.2020 DIGITALNI DETOX seminar 

9.06.2020 Spletni seminar: paket ukrepov tretjega protikoronskega zakona seminar 

4.06.2020 
Spletni seminar SRIP: Kako z uresničitvijo novih poslovnih modelov premagati 
krizo? seminar 

3.06.2020 Seja RS za energetsko področje 02/20 seja RS 

28.05.2020 SRIP WEBINAR: Circular Economy, pilot projects in Slovenia 
okrogla miza 
/ posvet 

28.05.2020 
SPLETNI SEMINAR: VITKA ORGANIZACIJA V VSAKEM PROCESU PO 
"KORONAKRIZI" seminar 

22.05.2020 SPOT WEBINAR: Z digitalnim marketingom do večje prodaje na spletu delavnica 

20.05.2020 56 ŠGF: Štajersko gospodarstvo v času CO-19 forum 

13.05.2020 Spletni seminar: Možnosti financiranja podjetij v času Covid-19 seminar 

24.04.2020 Spletni seminar: Interventni zakon z vidika FURS-a seminar 

24.04.2020 Spletni seminar SRIP: Cradle to cradle seminar 

22.04.2020 Spletni seminar: Interventni zakon z vidika ZRSZ seminar 

22.04.2020 SRIP WEBINAR: 3. faza SRIP – Krožno gospodarstvo seminar 

17.04.2020 SRIP WEBINAR: Pregled aktualnih evropskih in slovenskih razpisov seminar 

9.04.2020 Spletni seminar: Interventni korona ukrepi - vprašanja in odgovori seminar 

8.04.2020 SRIP WEBINAR: Krizno upravljanje seminar 

2.04.2020 VIDEOKONFERENCA UO in VELIKA PODJETJA konferenca 

1.04.2020 VIDEOKONFERENCA RS DF seja RS 

27.03.2020 Spletni seminar: Preprečevanje nevarnosti in posledic koronavirusa za podjetja seminar 

25.03.2020 VIDEKONFERENCA MSP PODJETJA V ČASU COVID-19 konferenca 

24.03.2020 VIDEOKONFERENCE RSIČS seja RS 

20.03.2020 VIDEOKONFERENCE RS RČV seja RS 

10.03.2020 
PREDSTAVITEV NAJPOGOSTEJŠIH KRŠITEV, KI SO JIH DELOVNI 
INŠPEKTORJI ZAZNALI V LETU 2019 seminar 

6.03.2020 SPOT: BOLEZNI SRCA IN OŽILJA, STRES, PREHRANA, HORMONI,.... seminar 
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5.03.2020 10. seja RS DiF (razširjena) - Predstavitev novele ZDDV-1 s strani FURS seja RS 

4.03.2020 SPLOŠNA UREDBA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (GDPR) seminar 

19.02.2020 55 ŠGF: Ali gospodarstvo in finance sploh zanimajo mlade? forum 

18.02.2020 Srečanje Regijskega sveta poslovnih žensk in podjetnic seja RS 

14.02.2020 SPOT: UČINKOVIT SEJEMSKI NASTOP, KI POSTANE MAGNET ZA KUPCE delavnica 

13.02.2020 TRIKI IN VEŠČINE JAVNEGA NASTOPANJA delavnica 

13.02.2020 Seja RS za energetsko področje 01/20 seja RS 

31.01.2020 
SPOT: NOVOSTI V ZVEZI Z NAPOTITVIJO PO 1.1.2020 IZ VIDIKA AVS 
ZAKONODAJE delavnica 

30.01.2020 SPREMEMBE ZPIZ + ZUTD seminar 

23.01.2020 DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2019 seminar 

23.01.2020 POSLOVNI BONTON S SIMONO LEČNIK OČKO delavnica 

23.01.2020 Spremembe davčne zakonodaje in minimalna plača seja RS 

22.01.2020 PONOVOLETNI SPREJEM ŠGZ 
drugi 
dogodki 

22.01.2020 54 ŠGF: Regije in gospodarstvo forum 

9.01.2020 
SPOT: PRAVNI; DAVČNI IN SOCIALNI VIDIK NAPOTITVE DELAVCEV NA DELO 
V TUJINO delavnica 
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1.4 IZVAJANJE PROJEKTOV 

1.4.1 Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo – Mreže za prehod v krožno 

gospodarstvo (SRIP – Krožno gospodarstvo) – 3. faza 2020-2023 
 

Projektni partnerji: 
 

• Štajerska gospodarska zbornica, upravljavka in koordinatorica SRIP na nacionalni ravni. 

• Kemijski inštitut (soustanovitelj SRIP). 

• Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze  v Mariboru (soustanoviteljica SRIP). 

ŠGZ ima v okviru SRIP - 3. faze ima vlogo povezovalke in ‘partnerja’ z Ministrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, ki podpira delovanje SRIPov ter koordinatorke celotnega SRIP - Krožno gospodarstvo na ravni Slovenije, 
ter intenzivno sodeluje s Službo Vlade RS za regionalni razvoj in evropsko kohezijsko politiko, kakor z drugimi 
ministrstvi.  
 
Namen projekta:  
 
Uresničevanje oz. implementacija Strategije pametne specializacije S4 za preboj slovenskega gospodarstva na tuje 
trge in uresničevati cilje: 

1. Povezati različne deležnike, gospodarske subjekte, izobraževalno – razvojno in raziskovalne institucije (RRI), 
nevladne organizacije, državo in druge zainteresirane v verige vrednosti z zaključenimi snovnimi tokovi in 
razviti nove krožne poslovne modele. 

2. Prispevati k izboljšanju indeksa snovne učinkovitosti / produktivnosti  
3. Prispevati k povečanju deleža visokotehnoloških proizvodov in storitev z visokim deležem znanja na globalnih 

trgih (nov razvoj, inovacije).  
4.  Prispevati k dvigu dodane vrednosti na zaposlenega.  
5.  Prispevati k dvigu podjetniške aktivnosti s sedanjih 11 % vsaj na raven povprečja EU - 12,8%.  

Poslovni model SRIP – Mreže za prehod krožno gospodarstvo je sestavljen iz šestih fokusnih področij /trajnostna 
energija, biomasa in alternativne surovine, sekundarne surovine, funkcionalni materiali, procesi in tehnologije ter krožni 
poslovni modeli/ in horizontalne IKT mreže, ki deluje v okviru SRIP Pametna mesta in skupnosti. 
 
Ključne aktivnosti: 
 

• izvedba številnih strokovnih delavnic, posvetov, delovnih delovnih srečanj s člani SRIP, zaradi pandemije 
COVID-19 

• izvedba mednarodnih konferenc, npr. mednarodna konferenca s področja tehnologij in poslovnih modelov za 
krožno gospodarstvo /TBMCE 2020, katere glavni organizator je Fakulteta za kemijo in kemijski tehnologijo 
Univerze v Mariboru 

• Soizdaja prvega priročnika s področja krožnega gradbeništva v sodelovanju s Fit media d.o.o., članom SRIP 
• izvedba ih konferenc ter srečanj članov SRIP s tujimi sorodnimi grozdi (angl. clusters) za potrebe strateškega 

sodelovanja in povezovanja za vzpostavitev verig vrednosti in v skupnih projektih člane SRIP), 
• izvajanje aktivnosti Akcijskega načrta SRIP (poslovne strategije)in priprava prenove Akcijskega načrta za 3. 

fazo delovanja, 
• sororganizacija dogodka izbor inovacij Podravja – tema krožno gospodarstvo, 
• mreženje, povezovanje, sodelovanje ter informiranje o novostih na področju krožnega gospodarjenja na ravni 

EU in globalno administrativna tehnična pomoč ter koordinacija pri projektih javnih razpisov za  kandidiranje 
za sredstva članov SRIP iz vrst gospodarstva. 

Sodelujoči člani ŠGZ: Surovina d.o.o., Primat d.d., IOS, d.o.o., Snaga d.o.o., Maribor, Talum d.d.;., DEM d.o.o., Ikema 
d.o.o., Tovarna podjemov, Univerza v Mariboru; EKTC Maribor, so.p., Fundacija Prizma.   
Celotno članstvo SRIP: 86 članov, od tega 55 malih, srednje velikih in velikih podjetij. 
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1.4.2 Razvoj novih inovativnih metod za čezmejni razvoj in spodbujanje 
dualnega usposabljanja v kovinskem sektorju (INNOVET) 
 

Projektni partnerji: 
 

• BFI Burgenland. 

• Šolski center Ptuj. 

• Palfinger. 

• Bit Media  E-solutions GmbH Graz. 

• Štajerska gospodarska zbornica. 

 
Namen projekta:  

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

• koordinacija s podjetji glede vajencev, 

• izdelava orodij za vrednotenje v sodelovanju z ŠC Ptuj in Zavodom za zaposlovanje, 

• pomoč pri izdelava učnega načrta s strani gospodarstva in promocija poklica med mladimi, 

• organizacija kariernih sejmov za mlade. 
 

1.4.3 SPOT svetovanje Podravje  
 
Projektni partnerji: 
 

• Zavod Mariborska razvojna agencija.  

• Štajerska gospodarska zbornica. 

• Obrtno-podjetniška zbornica Maribor. 

• ZRS  BISTRA Ptuj. 

• RIC Slovenska Bistrica. 

Namen projekta: 
 
Podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se srečujejo s 
podjetniškimi izzivi, ter izboljšanje  podjetniške kulture. Poudarek projekta je na: 

• krepitvi podjetniškega potenciala za MSP, 

• pospeševanju ustanavljanja novih MSP (novi potencialni člani ŠGZ). 
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Ključne aktivnosti: 
 

• Informiranje o podjetniških vsebinah v regiji; 
 
- posredovanje informacij o regionalnih podjetniških aktivnostih za oblikovanje nacionalnega e-biltena Moj 

spletni priročnik; 
- redno informiranje o aktivnostih na področju spodbujanja podjetništva; 
- priprava člankov o podjetniških temah  in aktivnostih v regiji. 

 

• Svetovanje za potencialne podjetnike in MSP; 
 

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

• Usposabljanja in delavnice za potencialne podjetnike in MSP; 

a) Usposabljanja kot pridobivanje, razvijanje in izboljšanje tistih sposobnosti, veščin, navad in kompetenc potencialnih 
podjetnikov ali MSP, ki jim bodo omogočile večjo učinkovitost in konkurenčnost ter s tem doseganje ciljev podjetja  

b) Delavnice, na katerih se udeleženec osredotoči  na konkreten izziv podjetja ali podjetniške ideje in ga nato s 
praktičnimi vajami razvija in implementira. 

Tako usposabljanja kot delavnice se izvajajo na področjih, ki spodbujajo podjetniško kulturo in povečujejo podjetniško 
dejavnost.  

• Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti; 

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

• Animiranje in povezovanje regionalnega okolja; 
 

- mreženje subjektov podpornega okolja (šole, zbornice, združenja, društva…)  in promocija aktivnosti 
SPOT regije ali ukrepov spodbujanja podjetništva; 

- informiranje o spodbujanju podjetništva v regiji in storitvah SPOT regije; 
- promocija storitev SPOT regije preko osebnih obiskov pri MSPjih; 
- srečanje s predstavnikom vsake občine - vsako leto srečanje s predstavnikom občine z namenom 

spodbujanja podjetništva v regiji; 
- udeležba na dogodkih čezmejnega povezovanja - sodelovanje in povezovanje s sorodnimi institucijami 

v sosednjih državah 

1.4.4 SOCIOLAB 

 
Projektni partnerji:  
 

• Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova. 

• TKALKA, zadruga za razvoj družbenih in tehnoloških inovacij z.b.o., socialno podjetje. 

• Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije (CAAP), socialno podjetje. 

• CITILAB, Zavod za razvoj kreativnih  tehnologij Maribor, socialno podjetje. 

• PRJ HALO Podeželsko razvojno jedro. 

• Štajerska gospodarska zbornica. 

• Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o. 

• Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica. 

• Zavod PIP, Pravni in informacijski center Maribor. 

• Združenje socialna ekonomija Slovenije, socialno podjetje. 

• Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj. 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kompetence_(kadrovsko_podro%C4%8Dje)
https://sl.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Dinkovitost
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Namen projekta: 
  
Vzpostavitev celovitega ekosistema za krepitev potencialov posameznikov, iniciativ in skupnosti z namenom razmaha 
socialne ekonomije (socialnih podjetij in zadrug) ter s tem povezanega ustvarjanja in ohranjanja kvalitetnih in trajnih 
delovnih mest v sektorju socialne ekonomije ter širitve ponudbe dostopnih (družbeno) inovativnih produktov. 
 
Ključne aktivnosti: 

• Organizacija in izvedba promocijskih sejmov z dnevi odprtih vrat socialne ekonomije v Podravju, ki bodo 

potekali na različnih lokacijah v Podravju, 

• Oblikovanje sekretariata/ekipe ekosistema in bazena mentorjev (zunanji svetovalci). 

1.4.5 Projekt »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje 

delovne sile – Zdravo in aktivno v prihodnost« (projekt NAPREJ) 

 
Prijavitelj:  
 

• Fundacija  PRIZMA. 

• Štajerska gospodarska zbornica, podizvajalec. 

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

• izvedba izobraževanj za promotorje duševnega zdravja, za zaposlene, zlasti starejše, 

• razvoj izobraževalnih vsebin za vodstvene kadre, 

• komunikacija, informiranje in promocija. 
 

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

1.4.6 Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo 
staranje zaposlenih (POLET)« 

 
Vodilni partner: 
 
Združenje delodajalcev Slovenije 
 
Projektni partnerji:  
 

• Štajerska gospodarska zbornica. 

• Gospodarska zbornica Slovenije in  

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

• Brezplačna analiza stanja na področju aktivnega in zdravega staranja ter odsotnosti z dela v vašem podjetju. 

• Interne strategije in akti, ki bodo podlaga za izvajanje ukrepov s področja aktivnega in zdravega staranja ter 

odsotnosti z dela. 

• Brezplačno usposabljanje in izobraževanje za delodajalce in zaposlene s področja zdravega in aktivnega 

staranja zaposlenih ter odsotnosti z dela. 

• Brezplačno svetovanje, podporo pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju ukrepov s področja aktivnega in 

zdravega staranja ter odsotnosti z dela in strokovno pomoč tima strokovnjakov s področja promocije zdravja 

na delovnem mestu.  

• Dostop do strokovnih gradiv in podpornih orodij pri upravljanju z aktivnim in zdravim staranjem ter odsotnostjo 

z dela. 

• Priporočila za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih. 

Sodelujoči člani ŠGZ v I. sklopu projekta: F.A. Maik d.o.o., Mariorski vodovod d.o.o., Nigrad d.d., Dom Danice 
Vogrinec, Alma Mater Europea, Paloma d.d., Primat d.d., Snaga d.o.o., Talum d.d., Tenzor d.o.o. 
 
Sodelujoči člani ŠGZ v II. sklopu projekta: TBP D.D., Zaposlitveni center Avantus d.o.o., Weiler Abrasives d.o.o., Impol 
2000 d.d., Ledinek engineering d.o.o., Mark metal d.o.o., Impol d.o.o., Impol FT d.o.o., Impol PCP d.o.o., Pošta 
Slovenije d.o.o., Elektro Maribor d.d., Dorssen IMS d.o.o., MLM d.d., Aluminium Kety Emmi d.o.o., Tovarna olja Gea 
d.o.o., Ozara d.o.o., Surovina d.o.o., Lumar IG d.o.o., A& E Europe d.o.o., Ecolab d.o.o. 
 

1.4.7 Štartaj kariero s potencialom 
 
Projektni partnerji:  
 

• Fundacija Prizma. 

• Štajerska gospodarska zbornica, podizvajalec. 

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

• Animiranje podjetij, članov ŠGZ, za sodelovanje v projektu 
 
Sodelujoči člani ŠGZ: Talum d.d., NKBM d.d., Pošta Slovenije d.o.o, TBP Lenart d.o.o. 
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1.4.8. Pospeševanje ženskega podjetništva v Podonavski regiji (WOMEN IN 

BUSINESS) 

 
Projektni partnerji:  
 

• Regional Agency for Entrepreneurship and Innovations – Varna (BG), vodilni partner. 

• Innovation Region Styria LTD (AT). 

• Technology Park Varaždin LTD (CRO). 

• Bwcon GmbH (DE). 

• Mariborska razvojna agencija (SI). 

• Štajerska gospodarska zbornica (SI). 

• Pannon Business Network Association (HU). 

• University of Pannonia (HU). 

• The Association of Small and Medium Enterprises Constanta (RO). 

• OVIDIUS University of Constanta (RO). 

• School of Economics and Business, University of Sarajevo (BiH). 

• Organisation for Small and Medium Enterprise Sector Development (MO). 

Namen projekta: 
 
Spodbuditi mlade ženske iz Podonavske regije, ki imajo poslovne ideje in so se pripravljene podati na poslovno pot, k 
ustanovitvi in razvoju lastnih podjetji ter prispevati k njihovem kariernemu uspehu.  

Projekt stremi k izboljšanju strukturnih priložnosti za mlade podjetnice, pri čemer prispeva k boljšim pogojem za vse 
podjetne ženske in podjetnice. 

Ključne aktivnosti v letu 2020: 
 

• pilotno testiranje štirih ženskih podjetniških centrov, ki so nastali v okviru projekta v Bolgariji, Romuniji, na 
Madžarskem in v Bosni in Hercegovini (aktivnost vodi ŠGZ), 

• izdaja vodnika dobrih praks s področja spodbujanja ženskega podjetništva, 
• priprava priporočil za oblikovalce politik, ki zadevajo razvoj ženskega podjetništva. 

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

1.4.9 Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-

VZD) 

 
Projektni partnerji: 
 

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

• Vzpostavitev e-učilnice za delodajalce in druge odgovorne osebe za področje varnosti in zdravja pri delu. 
• Konkretna prilagoditev delovnih mest v najmanj 15 organizacijah iz najbolj izpostavljenih gospodarskih 

dejavnostih po številu nezgod pri delu. 
• Medijska kampanja - s pomočjo izobraževanj in konkretnih prilagoditev, ozaveščati javnost o pomenu 

zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, zlasti za starejše od 45 let. 

Ključne aktivnosti v letu 2020: 
 

• Sodelovanje pri oblikovanju platforme e-učilnice in podpornih orodij, učnih ter strokovno-informativnih gradiv 
na e-učilnici, priprava načrta promocije e-učilnice, priprava in izdelava promocijskega gradiva za namen 
promocije e-učilnice, skrb za ažurno informiranost in osveščanje strokovne, splošne in ostale zainteresirane 
javnosti o e-učilnici. 

• Sodelovanje pri aktivnostih obveščanja in informiranja  delodajalcev o vključitvi ter sodelovanju v projektu, 
sodelovanje pri razpisu za organizacije in izboru organizacij, v katerih se bodo prilagodila delovna mesta ter 
aktivnosti stalnega spremljanja izvajanja prilagoditev v organizacijah. 

• Sodelovanje pri izdelavi 5x izobraževalnih posnetkov, sodelovanje pri izdelavi 10x promocijskih posnetkov za 
širšo javnost. 

• Aktivno sodelovanje pri izvedbi aktivnosti medijske kampanje; sodelovanje pri organizaciji in izvedbi 1. 
uvodne novinarske konference in 1. nacionalne strokovne konference, organizacija in izvedba 10x strokovno-
informativnih dogodkov v obliki regijskega posveta/okrogle mize. 

 

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

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

 
Namen projekta: 
 
Namen tega evropskega raziskovalnega projekta je pomagati in usposabljati mala in srednje velika podjetja (MSP) ter 
njihove zaposlene pri izvajanju energetskih pregledov in ukrepih za povečanje njihove energetske učinkovitosti. Projekt 
uporablja celoviti pristop za reševanje izzivov na ravni nosilcev ter na organizacijski in institucionalni ravni. V sklopu 
tega projekta se bo razvil integrirani brezplačni program izobraževanj in usposabljanj, namenjen zaposlenim, 
strokovnemu osebju in vodstvu MSP. Zaposleni se bodo usposabljali za ocenjevanje finančnih in tehničnih informacij, 
kar jim bo omogočilo oceno stroškovne učinkovitosti ukrepov za energetsko učinkovitost.  



 

46  
 LETNO POROČILO 

2020 

V sklopu projekta bomo nato pridobljeno znanje uporabili v pilotnih podjetjih. Vsi udeleženci uspešno opravljenega 
brezplačnega usposabljanja bodo pridobili tudi javno priznano listino – certifikat, priznan na vseevropski ravni, 
akreditiran z ECTS.  
Izobraževanja za MSP bodo predvidoma načrtovana, pripravljena in izvedena v sodelovanju z Univerzo v Mariboru. 
Glede na institucionalno raven pa bodo delavnice združile MSP in predstavnike finančnih institucij, da bi preučili načine 
financiranja projektov na področju energetske učinkovitosti.  
Cilj je odpraviti vrzel med energetskimi pregledi in ukrepi. ŠGZ je kot partner med drugim zadolžena za izvedbo analize 
energetske učinkovitosti in upravljanja z energijo v MSP v Sloveniji. Ocena partnerjev projekta je, da bodo ukrepi 
projekta SMEmPower Efficiency privedli do okvirnega prihranka primarne energije 24,87 GWh/leto in omogočili vsaj 4 
milijone EUR naložb. S projektom se bo prispevalo k uresničevanju ciljev večje energetske učinkovitosti in prehod v 
nizkoogljično družbo. 
 
Ključne aktivnosti: 
 

• Brezplačno izobraževanje in usposabljanje (akreditirano na evropski ravni) na področju upravljanja z energijo 
za zaposlene, strokovne osebje in vodstvo v malih in srednje velikih podjetjih. 

• Učinkovito upravljanje z energijo (zmanjšanje porabe in stroškov energije). 
• Dodana vrednost glede izobrazbe usposobljenih kadrov. 
• Partnersko sodelovanje, izmenjava znanj ter izkušenj. 

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

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

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

 
Projektni partnerji: 
 

Bobič Yacht Interior 

Boson 

Cablex Plastik 

Chemcolor 

Evropski kulturni in tehnološki center Maribor 

ESOL 

Helios 

IOS 

Zavod KNOF 

Kočevski les 

Komunala Kočevje 

Komunala Slovenj Gradec 
 

LITI 

NOLICOM 

Paloma 

PODGORJE 

POLYCOM 
Predilnica 
Litija 

RACI 

SIMBIO 

STATUS 

Surovina 

TOMPLAST 

ZEOS 
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Namen projekta: 
 
Izboljšati ključne kompetence, produktivnost, ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih v podjetjih/članih partnerstva ter 
krepitev partnerstva in s tem konkurenčnosti slovenskega gospodarstva preko neformalnih oblik usposabljanj na 
ključnem področju S4 - Mreže za prehod v krožno gospodarstvo. 
 
Glavne aktivnosti in področja sodelovanja med partnerji:  
 

• izvedba usposabljanj zaposlenih v podjetjih, 

• vzpostavitev in delovanje programskega sveta partnerstva, strokovne skupine kadrovikov, projektnega sveta, 

• izvedba skupnih usposabljanj v organizaciji projektne pisarna, 

• priprava in razvoj trajnostnega programa usposabljanj na področju S4 – Mreže za prehod v krožno 
gospodarstvo, 

• aktivnosti sodelovanja s SRIP - Krožno gospodarstvo,  

• spremljanje učinkovitosti usposabljanj, 

• informiranje in promocija.  
 
Projektna pisarna, katere sestavni del je ŠGZ, koordinira izvedbo usposabljanj in postavlja oz. usklajuje temeljna 
pravila, katera usposabljanja so tista, ki so ustrezna in ključna za projekt. Vloga projektne pisarne je ključna tudi pri 
ustrezni izvedbi izbora usposabljanj. 
 
V okviru partnerstva in v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki, nastaja pomemben rezultat projekta, tj. trajnostni 
program usposabljanj. Namen programa usposabljanj je pridobitev specifičnih znanj s področja, kjer so v partnerstvu 
oziroma na ključnem področju S4 – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, zaznani primanjkljaji kompetenc. 
Dokument bo zasnovan trajnostno v želji po dolgoročnih učinkih in uporabnosti tudi po preteku projekta. 
 
V projekt je vključenih 27 podjetji iz različnih panog, ki prihajajo iz različnih krajev po Sloveniji. Od tega je 10 podjetji 
(AlgEN, EKTC, IOS, Helios, Knof, Kočevski les, Predilnica Litija, Raci, Surovina, ZEOS) včlanjenih tudi v SRIP - Krožno 
gospodarstvo, 4 podjetja (Paloma, IOS, Surovina, EKTC) pa so člani ŠGZ. 
 
 

1.4.12 H2GreenTECH (Interreg SI-AT): Krepitev raziskav in inovacij na področju 

prebojnih vodikovih tehnologij s čezmejnim sodelovanjem podjetij, raziskovalno-
razvojnih centrov in visokošolskim izobraževanjem 2020-2022 

 
Projektni partnerji: 
 

• Kemijski inštitut Ljubljana (SI), vodilni partner. 
• Štajerska gospodarska zbornica (SI). 
• MIZŠ, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport (SI). 
• Graz University of Technology (AT). 
• SILENT QUO GmbH (AT). 
• FORSCHUNG Burgenland (AT). 
• Carinthia University of Applied Sciences (AT). 

 
Namen projekta: 
 
Projekt krepi regionalno sodelovanje ter raziskave in inovacije na področju vodikovih tehnologij s čezmejnim 
sodelovanjem podjetij, razvojnih in raziskovalnih (R&R) centrov in visokošolskim izobraževanjem. 
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Glavne aktivnosti in področja sodelovanja med partnerji: 
 

• Izboljšati dostop in rabo raziskovalne infrastrukture vodikovih tehnologij v Sloveniji in Avstriji z vzpostavitvijo 

enotne vstopne točke HYDROGEN CENTER za podjetja, raziskovalce in študente, z jasno strategijo 

delovanja in akcijskim načrtom do leta 2025. 

• Krepiti kompetence podjetij, R&R centrov in visokošolskih izobraževalnih središč z izvajanjem skupnih 

čezmejnih projektov R&R vodikovih tehnologij v okviru vzpostavitve treh demonstracijskih modelov za 

praktičen prikaz razvitih prototipov in izobraževalnega modula. 

• Izboljšati čezmejno sodelovanje med raziskovalnimi inštituti, podjetji in javnimi upravami z razvojem 

Akcijskega načrta za spodbujanje nizkoogljične tehnologije v Sloveniji in Avstriji z zavezo k izvajanju načrta 

in diseminacije.  

 
Želimo združiti naše regionalne prednosti in tehnološka znanja za vzpostavitev sektorja vodikove tehnologije na 
območju Štajerska-Gradiščanska-Koroška v Sloveniji in Avstriji. Projekt se je začel s 1.3.2020, traja pa 30 mesecev. 
Cilj konzorcija je okrepiti podjetja z mreženjem in izmenjavo znanj v okviru močne mreže HYDROGEN CENTER. 
Nadalje želimo omogočiti dostopnost infrastrukture za mala in srednje velika podjetja z enotno vstopno točko 
HYDROGEN CENTER za dostop do okvirnih, raziskovalnih in analitičnih tehnologij, ki bodo spodbudila razvoj in rast 
tega regionalnega sektorja. 
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1.5 ORGANI ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE 
 
Skupščina 
 
Na 13. skupščini ŠGZ, ki je potekala 14. maja 2019, je bil za predsednika skupščine ŠGZ za obdobje štirih let ponovno 
izvoljen dr. Dušan Jovanovič. 14. redna seja skupščine je bila 17.06.2020. Vodil jo je predsednik skupščine dr. Dušan 
Jovanovič. Skupščina je obravnavala in potrdila zapisnik 13.  redne seje skupščine, poslovno in finančno poročilo za 
leto 2019, program dela in finančni načrt za leto 2020, določila višino članarine za leto 2020. 
 
Nadzorni odbor 
 
Nadzorni odbor za 4-letno mandatno obdobje 2019-2023 je bil potrjen na 13. seji skupščine ŠGZ 14. maja 
2019. Predsednica nadzornega odbora je gospa Jožica Planinšec Deržek.   
 
V  letu  2020  je bila sklicana ena redna seja Nadzornega odbora dne 21.2.2020. Sejo je vodila Jožica Planinšec 
Deržek. Nadzorni odbor šteje 5 članic oz. članov: 
 
 

Ime Priimek Podjetje 

DR. FILIP KOKALJ ENERGETIKA MARIBOR d.o.o. 

JOŽICA PLANINŠEC DERŽEK OBZORJE d.o.o. 

DR. VLASTA KRMELJ 
ENERGETSKA AGENCIJA ZA 
PODRAVJE 

BOŽENA STRNAD DAVOS, STRNAD BOŽENA S.P. 

TATJANA LORENČIČ TBP d.d. 
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Upravni odbor 
 
Upravni odbor za 4-letno mandatno obdobje 2019-2023 je bil potrjen na 13. seji skupščine ŠGZ 14. maja 
2019. Predsednik upravnega odbora je dr. Roman Glaser, člani pa so našteti spodaj: 
 
 

Ime Priimek Podjetje 

DR. ROMAN GLASER GEA d.d. 

DAVORIN OKORN NOVA KBM d.d. 

URBAN BREN UNIVERZA V MARIBORU 

NATAŠA SARA HARTNER PALOMA d.d. 

RANKO ŠMIGOC AKTIVA VAROVANJE d.d. 

MARJAN ŽARGI MZK ELEKTRO d.o.o. 

ALBERT KEKEC DORSSEN HRM, d. o. o. 

VALENTINO MENDEK ZAVAROVALNICA SAVA d.d. 

MAG. MATJAŽ ANDRIC PRIMAT d.d. 

VASJA ILEŠIČ 5 START d.o.o. 

SILVO ROPOŠA ELEKTRO MARIBOR d.d. 

NUŠA FERENČIČ FAM-NT, d.o.o. 

MAG. MARTIN MLAKAR POŠTA SLOVENIJE d.o.o. 

BORUT ROŠKAR VGP DRAVA PTUJ d.o.o. 

JURE FIŠER GORENJE SUROVINA d.o.o. 

BRIGITA JUHART LESNIK IMPOL 2000 d.d. 

ANDREJ TUMPEJ DEM d.o.o. 

RADO VRAČKO EXPO BIRO d.o.o. 

BOJAN PETEK TENZOR d.o.o. 

MILAN LUKIĆ LUMAR IG d.o.o. 

DANIEL LAČEN TALUM d.d. KIDRIČEVO 

MAG. DANILO BURNAČ MARIBORSKI VODOVOD d.d. 

MARJAN BEZJAK F.A. MAIK d.o.o. 

GORAZD BENDE ZAVOD PPC TEZNO 

MILAN JARC AVTO JARC d.o.o. 

 
 
V letu 2020 sta bili sklicani 2 redni seji in 2 korespondenčni seji Upravnega odbora (UO), ki jih je vodil dr. Roman 
Glaser, predsednik UO ŠGZ. 
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1.6 REGIJSKI SVETI ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE 

Regijski svet za razvoj človeških virov in zaposlovanje 

 
Namen  delovanja  Regijskega  sveta  za  razvoj  človeških  virov  je  spodbuditi  strokovno  in pozitivno sodelovanje 
in povezovanje strokovnjakinj in strokovnjakov na področju razvoja človeških virov v podravskih podjetjih in drugih 
institucijah. 
 
Predsednica sveta je Rebeka Tramšek, Kadring d.o.o.   
 
Konec leta 2020 je bilo v regijski svet vključenih 40 podjetij, večinoma  iz  kadrovskih  služb  in  podjetij,  ki  se  ukvarjajo  
z izobraževanjem in razvojem človeških virov. 
 

Regijski svet za davčno in finančno področje 

 
Namen vzpostavitve regijskega sveta za davčno in finančno področje je, s strokovnostjo in pozitivno  naravnanostjo  
za  sodelovanje,  v  regiji  spodbuditi  povezovanje  strokovnjakinj  in strokovnjakov z davčno-finančnega področja iz 
podravskih podjetjih in drugih institucij. 
 
Predsednica  sveta  je Jožica Planinšec Deržek, Obzorje d.o.o.,  podpredsednici  pa  sta  Tatjana Lorenčič, TBP d.d., 
in Natalija Kurnik, Gorenje Surovina, d.o.o.  
 
Konec leta 2020 je bilo v regijski svet vključeno 45 podjetij, večinoma predstavnikov računovodskih podjetij in 
računovodskih služb. 
 

Regijski svet poslovnih žensk in podjetnic   

 
Namen vzpostavitve regijskega sveta poslovnih žensk in podjetnic je interesno povezovanje, mreženje  in  druženje.  
Programske  usmeritve:  povezovanje,  združevanje,  sodelovanje, sodelovanje  z  drugimi  sorodnimi  združenji,  
organizacijami  in  društvi,  spodbujanje  pri strokovnem razvoju, promoviranje ženskega podjetništva, oblikovanje, 
posredovanje stališč in zastopanje interesov pri sprejemanju zakonodaje in organizacija različnih dogodkov. 
 
Predsednica sveta je Nataša Gerič Pal, Evitel d.o.o. 
 
Konec leta 2020 je bilo v regijski svet vključeno 55 podjetij. 
 

Regijski svet za energetsko področje 

 
Namen  ustanovitve  je  povezovanje  zainteresiranih  podjetij  in  institucij,  vključevanje  v lokalne  in  regijske  
energetske  projekte,  sodelovanje  pri  izoblikovanju  skupnih  stališč, skupno  izoblikovanje  predlogov  sprememb  
zakonodaje na področju energetike,  izmenjava  poslovnih  izkušenj, spodbujanje pri strokovnem razvoju in upravljanju 
na področju, kjer delujejo.  
 
V decembru 2020 je bilo izvoljeno novo vodstvo: predsednik sveta je doc. dr. Filip Kokalj, Univerza v Mariboru, 
podpredsednika pa Silvo Ropoša, Elektro Maribor d.d. in Sandi Ritlop, DEM  d.o.o.    
 
Ob koncu  leta 2020  je bilo v ta regijski svet vključeno 20 podjetij ter Univerza v Mariboru. 
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Regijski svet malih hotelirjev 

 
Namen ustanovitve je uveljavljanje skupnih interesov s ciljem uspešnega poslovanja malih hotelskih obratov: stalna 
sistematična promocija   članov regijskega sveta in aktivnosti na sejmih  in  delavnicah,  izmenjava  in  ogledi  dobrih  
praks,  promocija  stroke,  projektno povezovanje,  skupno  oblikovanje  cen  in  integralnih  turističnih  proizvodov,  
oblikovanje, posredovanje   stališč   in   zastopanje   interesov   članov   pri   sprejemanju   zakonodaje, izboljševanje   
poslovne   učinkovitosti,   kakovosti   storitev   in   konkurenčnosti   članov   na domačem  in  tujem  trgu,  spodbujanje  
razvoja  in  konkurenčnosti  dejavnosti  hotelirstva, spodbujanje dviga kakovosti hotelskih storitev, promocija dejavnosti 
hotelirjev. 
 
Predsednik  sveta  je  Vasja  Ilešič,  5start  d.o.o., podpredsednika  pa  Vlado  Podhostnik, Podhostnik d.o.o. in 
Aleksandra Draš, Hot-ten d.o.o.  
 
Ob koncu leta 2020 je regijski svet štel 12 podjetij. 
 

Regijski svet izvajalcev čezmejnih storitev 

 
Namen Regijskega sveta izvajalcev čezmejnih storitev (RS IČS) je povezovanje, združevanje, sodelovanje članov, 
sodelovanje z drugimi sorodnimi združenji, organizacijami, društvi,  izmenjava dobrih praks, promocija stroke, projektno 
povezovanje in oblikovanje, posredovanje stališč in zastopanje interesov članov pri sprejemanju zakonodaje. 
 
Predsednik sveta  je Albert Kekec, Dorssen HRM d.o.o., podpredsednik Marjan Žargi, MZK Elektro d.o.o.  
 
V letu 2020 smo članom omogočili 4 brezplačne delavnice, izvedli 1 redno sejo regijskega sveta ter 9 videokonferenc. 
 
Konec leta 2020 je bilo v regijski svet vključenih 46 podjetij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslovno poročilo pripravil:      
Marko Nemšak, univ.dipl.oec. 
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1.7 VAŠE SOGOVORNICE IN SOGOVORNIKI V LETU 2020 
 

 
mag. Aleksandra Podgornik 
Direktorica 
T: 02 220 87 00 
E: aleksandra.podgornik@stajerskagz.si 
 

 

 
dr. Dragica Marinič 
Vodja projektne pisarne in finančno-
administrativnega sektorja 
T: 02 220 87 24 
E: dragica.marinic@stajerskagz.si 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZBORNICA 
 

Ulica Talcev 24, 2000 Maribor 
T: 02/220 87 00 

E: info@stajerskagz.si 
 


