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HENKEL – smo del tega 
okolja in razumemo svojo 
odgovornost

Slovenija bo predsedovala 
Svetu EU

Kaj zmore kemija? 
In kaj kemijska industrija?



»Leto 2020 je bilo težko leto, a ne za vse enako,« 
je stavek, ki smo ga v obdobju pregledovanja in 
analiziranja poslovnih rezultatov za leto 2020 
pogosto zasledili.

Podatki so neizprosni in na skupni ravni odraža-
jo situacijo, ki jo (različno) doživljajo posamezni 
subjekti. V Sloveniji se je v letu 2020 obseg in-
dustrijske proizvodnje zmanjšal za 6,2 %, kar se 
je zgodilo prvič v zadnjih šestih letih, ko je rasel, 
in sicer iz leta v leto (v letu 2019 za 3,0 %, v letu 
2018 za 4,6 % in v letu 2017 za 8,0 %). Po podat-
kih AJPES je bil izvoz v primerjavi z letom 2019 
manjši za 2,0 %, uvoz pa za 6,0 %.  

Slovenija velja za majhno, izvozno usmerjeno 
gospodarstvo in sodi med tistih nekaj evrop-
skih držav, ki konstantno izkazujejo presežek 
izvoza nad uvozom. To velja tudi za Podravje. 
Zato je podatek, da se je obseg prihodkov pod-
ravskega gospodarstva na tujem zmanjšal za 
7 %, zaskrbljujoč. Da je pandemija prinesla zelo 
različne pogoje poslovanje po branžah, nam je 
vsem prezentno, tudi podatkov, ki to dokazuje-
jo, je veliko. Kaj pa razlike po regijah? Pomem-
ben je podatek, da so gospodarske družbe iz 
Podravja poslovno leto 2020 sicer zaključile s 
pozitivnim poslovnim izidom v višini 267 mi-
lijonov evrov, zaskrbljujoče pa je, da je to, po 
absolutni vrednosti, najnižji čisti dobiček v zad-
njih petih letih. Tudi vrednost ustvarjenih čistih  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

prihodkov je nižja kot leto prej, nižje ustvarje-
ni čisti prihodki od prodaje pa so dejstvo tako 
na domačem (–6 %) kot na tujem trgu (–7 %). 
Povprečna mesečna plača na zaposlenega je 
v gospodarsih družbah v Sloveniji v letu 2020 
znašala 1.774 evrov in je bila v primerjavi z le-
tom 2019 realno višja za 3,3 %. Za primerjavo 
– povprečna plača v Podravju je v letu 2020 
znašala 1.620 evrov.

Prikazani graf zelo dobro pove, da se v gospodar-
stvu sicer nenehno dogajajo spremembe, vendar 
je čas, ki je potreben za rekonvalescenco, dolg. 
Gre za podatke za Slovenijo, kjer je bil v letu 2020 
delež neto čistega dobička v skupnih prihodkih 
družb najnižji v zadnjih petih letih, pa vendar višji 
kot v letih od 2008 do 2015, ko je šlo za pobiranje 
po finančni in gospodarski krizi 2009. 

Ja, leto 2020 je bilo težko, zelo težko rečemo, da 
se bo gospodarstvo hitro in enakomerno pobra-
lo. Razlike po branžah so velike, razlike po regijah 
so velike, pandemična situacija pa nam zaenkrat 
sicer kaže lepši obraz, ki pa je lahko tudi varljiv. 
Kljub temu velja – tudi iz zelo zahtevne situacije 
je izhod.

UVODNIK

Komu bo uspelo?

1

Mag. Aleksandra Podgornik
Direktorica ŠGZ
aleksandra.podgornik@stajerskagz.si
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1 Primerjave rezultatov poslovanja so povzete po podatkih AJPES in so narejene na podlagi podatkov, ki so jih gospodarske družbe    
  predložile kot podatke predhodnega leta v letnih poročilih za leto 2020.
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www.ajm.si

Alexa, odkleni vrata!
Ja, tako preprosto, na daljavo, preko vašega telefona lahko nekomu, na 
primer pravkar na obisk prispelim staršem, odprete vrata svojega doma. 
In da je to odlična in inovativna rešitev, so spoznali tudi ocenjevalci pre-
stižnega natečaja German Innovation Award in našemu članu podjetju 
AJM, d. o. o., podelili naziv German Innovation Award - Winner v katego-
riji »Smart living« - Excellence in Bussiness to Customer. Na prestižnem 
natečaju je letos sodelovalo kar 680 podjetij, AJM pa je prejel nagrado za 
»Smart-home-doors«, ki omogočajo odklepanje vhodnih vrat na daljavo. 

www.emmi.si

Aluminium Kety Emmi praznuje 75 let
Slovenjebistriško podjetje Aluminium Kety Emmi piše uspešno zgod-
bo že 75 let. Robert Stegne, direktor: »Kot vsako podjetje z dolgo 
tradicijo smo tudi mi doživljali vzpone in padce. Pet let nazaj smo bili 
na prelomnici in res smo zelo zadovoljni, da je Grupa Kety s Poljske 
takrat prepoznala naš potencial in se odločila za nakup 100-% deleža. 
Glavna stebra jedrne dejavnosti ostajata na eni strani “aluminiju daje-
mo sijaj”, s poudarkom na zahtevnih površinskih obdelavah, na drugi 
strani pa razvoj sklopov aluminijastih komponent v avtomobilski in-
dustriji, v prihodnje tudi v zelo zanimivi niši električnih vozil.

www.dih.um.si

Vega je mega
Ste vedeli, da superračunalniki pomagajo ustvarjati 
materiale, ki bodo izboljšali kakovost vašega življenja? 
Z njimi je namreč mogoče obdelovati ogromne količine 
podatkov, ki omogočajo razvoj novih metamaterialov, ki 
jih bo industrija v prihodnje lahko uporabila za varnejše 
avtomobile, učinkovitejše medicinske pripomočke in 
podobno. Tudi zato je novi superračunalnik Vega, ki 
se uvršča med 50 najzmogljivejših superračunalnikov 
na svetu in je začel aprila delovati v prostorih Inštituta 
informacijskih znanosti IZUM v Mariboru, v sodelovanju 
s slovenskimi izvedenci pa ga je postavila evropska 
korporacija Atos, zares mega. 

HENKEL, poslovni prostori
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www.mylifebook.com/leaders/barbara-lecnik

Življenje je pomembno
Barbara Lečnik, konferenčna tolmačka in prevajalka ter dol-
goletna članica ŠGZ, je pred kratkim opravila izobraževanje, s 
katerim vstopa na novo pot osebnega in poslovnega razvoja. 
Kot Lifebook Leader posameznikom in zaposlenim pomaga 
ustvariti, načrtovati in udejanjiti vizijo življenja, ki zajema 12 
pomembnih področij življenja. Zakaj bi zaradi službe in  
poklicnega uspeha žrtvovali svoje zdravje, družinske odnose 
in druge pomembne vidike življenja, ko pa lahko imamo vse?

www.elpro.si

ELPRO – 30 let
ELPRO Lepenik & Co., d. o. o., je 1991 ustanovil Zoran Lepenik. 
Takrat je opravljal terenska dela s področja elektronike in 
kasneje začel z izdelavo temperaturnih tipal. 1994 se mu je 
pridružila Aleksandra Lepenik in skupaj sta se podala na  
uspešno poslovno pot. Danes družba z zlato boniteto proizvaja 
temperaturna tipala najvišje kakovosti in spada med  
vodilne ponudnike merilno regulacijske tehnike v Sloveniji. 
Družba ima akreditiran kalibracijski laboratorij, ki ga vodi 
Slovenska akreditacija (SIST EN 17025).

www.surovina.si 

Surovina z načrti v prihodnost
Surovina, družba za predelavo odpadkov, d. o. o., praznuje 
70-letnico delovanja. Kljub požaru v začetku lanskega leta 
in kasneje epidemiji v letošnjem letu načrtujejo več razvoj-
nih naložb. Usmerjeni so k novim projektom, saj s tradicio-
nalnim zbiranjem in predelavo odpadkov ne bo več mogoče 
dosegati okoljskih ciljev. Prav tako so cene reciklatom, 
strateškim surovinam, pričele rasti. Delujejo na Hrvaškem, 
v Bosni in Hercegovini in Srbiji ter s skoraj 400 zaposlenimi 
načrtujejo nadaljnjo širitev. 

Berbara Lečnik

Tibor Šimonka, predsednik GZS Mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor GZS 

Novo vodstvo GZS

28. maja je dvoletni mandat predse-
dnika GZS nastopil Tibor Šimonka. V svoji 
predstavitvi je kot ključne usmeritve man-
data med drugim navedel zeleni prehod, 
podporo digitalizaciji, inovativnosti, razi-
skavam in razvoju, pomoč članom pri črpa-
nju finančnih sredstev, internacionalizacijo 
ter karierni razvoj zaposlenih. Med kratko-
ročnimi prioritetami pa je izpostavil nasled-
nji paket interventne zakonodaje in pomoči 
gospodarstvu pri premagovanju gospodar-
skih posledic epidemije covida-19, ukrepe 
za ponovni zagon gospodarstva po epi-
demiji covida-19, investicijsko platformo 
(črpanje EU sredstev), vlaganja v RR ter 
debirokratizacijo. Za razvojno kapico oce-
njuje, da ni vprašanje, ali jo potrebujemo, 
temveč, kdaj bo uvedena.

Mag. Aleš Cantarutti, ki je s 1. aprilom 2021 postal generalni direktor GZS, izpostavlja, 
da je sistem GZS mrežno organiziran, kar je dobra osnova za delovanje, saj zbornica 
izvaja mnoge skupne naloge, hkrati pa panožna  združenja, panožne in regionalne zbor-
nice zelo dobro povezujejo subjekte na osnovi njihovih pričakovanj in potreb. Seveda to 
ne pomeni, da niso mogoče izboljšave, načrtovane so na področju jasnih in odgovorno 
razdeljenih skupnih nalog. V zadnjem letu je GZS tudi zaradi svoje organiziranosti odi-
grala pomembno vlogo pri oblikovanju predlogov protikoronskih ukrepov, ima veliko 
stikov s podjetji, k čemur prispevajo tudi regionalne zbornice. Koronakriza je pomenila 
velik pretres za gospodarstvo. 8 PKP je lajšalo težave, ki pa jih bomo še dolgo čutili in 
bodo z zamikom prihajale za nami. Pa tudi – saj pandemije še ni konec. 

Trenutno zbornica vzpostavlja novi oddelek za razvoj in inovativnost, ki bo odgovarjal 
na izzive digitalizacije in zelenega prehoda, pripravlja se tudi na sredstva nove finančne 
perspektivne, da bodo ta našla pravo pot do podjetij in jim omogočala razvoj. Potrebni 
sta okrepitev pravne službe (samo kot primer: za umetno inteligenco še marsikaj ni 
rešeno s pravnega stališča in podjetja bodo potrebovala pomoč) in posodobitev razmi-
šljanja o konceptu internacionalizacije, saj klasična oblika (izmenjava delegacij in B2B 
srečanja) potrebuje nadgradnjo. Okrepiti bo treba strateško komuniciranje, energija pa 
bo usmerjena tudi v krepitev regijskih zbornic, da bo vsaka izvajala vsaj en nacionalni 
projekt, ki bo krepil njihovo sodelovanje. 

Eden pomembnih naslednjih kratkoročnih ciljev je oblikovanje skupnih stališč do naj-
pomembnejših razvojnih izzivov slovenskega gospodarstva in razvoja. Gospodarstvo 
se mora, tudi skozi regijske in panožne zbornice, opredeliti do ključnih razvojnih 
vprašanj, takšno je na primer vprašanje razvoja energetike in mnoga druga. 

Štajerska gospodarska zbornica je dobro delujoča, ima nekaj večjih projektov, z močno 
ekipo lahko izvaja zahtevne naloge in projekte, ki niso pomembni samo za regijo, 
ampak za celotno slovensko gospodarstvo.

GZS želi biti dober in konstruktiven partner vladi in ministrstvom. Nudi jim optiko s 
stališča posameznih panog in tudi regijske raznolikosti, ki je v Sloveniji precejšnja. 
Toda to je naša prednost, saj smo v vsakem trenutku v kontaktu z vsemi podjetji in 
na tem gradimo prihodost.

Gospodarska zbornica Slovenije praznuje  
letos 170-letnico svojega delovanja. Od prvih 
začetkov pa vse do danes ostaja rdeča nit 
vseh zborničnih prizadevanj zastopanje 
interesov članov in krepitev konkurenčnosti 
slovenskega gospodarstva. 
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Slovenija bo predsedovala  
Svetu EU

450 milijonov potrošnikov 
22,5 milijona malih in srednje velikih podjetjih
100 milijonov zaposlenih v MSP

Skupaj finančna sredstva EU za Slovenijo: 

0,927 milijarde evrov
(2,04 % slovenskega  
gospodarstva)

Skupaj prispevek Slovenije v proračun EU: 
0,386 milijarde evrov
(0,85 % slovenskega 
gospodarstva)

Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu

Evropska unija je skupnost gospodarsko 
in politično povezanih 27 držav. Slovenija 
je postala članica 1. maja 2004. Cilj EU je 
zboljšanje življenjskih pogojev in uspešen 
gospodarski napredek, enakost in pravič-
nost za vse, mir, svoboda in varnost vseh 
državljank in državljanov. 

Enotni blagovni trg EU sestavlja 450 milijo-
nov potrošnikov ter 22,5 milijona malih in 
srednje velikih podjetij. Glavni gospodarski 
cilji so zagotoviti prost pretok blaga in sto-
ritev na trgu ter določiti visoke varnostne 
standarde za potrošnike in varstvo okolja.

Mala in srednje velika podjetja so hrbtenica 
evropskega gospodarstva 

Po podatkih Eurostata je v EU 22,5 mili-
jona malih in srednje velikih podje-
tij in predstavljajo kar 99 % vseh podje-
tij v EU. Zaposlujejo približno 100 milijo-
nov ljudi, predstavljajo več kot polovico 
evropskega BDP in igrajo ključno vlogo 
pri dodajanju vrednosti v vseh gospodar-
skih sektorjih. MSP prinašajo inovativne 
rešitve za izzive, kot so podnebne spre-
membe, učinkovita raba virov in socialna 
kohezija, in jih pomagajo širiti po evrop-
skih regijah. Zato so osrednjega pomena 

za prehod EU v trajnostno in digitalno 
gospodarstvo. Bistvena so za evrop-
sko konkurenčnost in blaginjo, industrij-
ske ekosisteme, gospodarsko in tehnolo-
ško suverenost ter odpornost na zunanje 
šoke.  

Koliko Slovenija prispeva in koliko prejme?

Po podatkih Eurostata je v EU 22,5 milijona 
malih in srednje velikih podjetij in predsta-
vljajo kar 99 % vseh podjetij v EU. Zaposlu-
jejo približno 100 milijonov ljudi, predsta-
vljajo več kot polovico evropskega BDP in 
igrajo ključno vlogo pri dodajanju vrednosti 
v vseh gospodarskih sektorjih. MSP prina-
šajo inovativne rešitve za izzive, kot so pod-
nebne spremembe, učinkovita raba virov 
in socialna kohezija, in jih pomagajo širiti 
po evropskih regijah. Zato so osrednjega 
pomena za prehod EU v trajnostno in digi-
talno gospodarstvo. Bistvena so za evrop-
sko konkurenčnost in blaginjo, industrijske 
ekosisteme, gospodarsko in tehnološko 
suverenost ter odpornost na zunanje šoke.  
Proračun EU se financira iz različnih virov, 
tudi iz deleža bruto nacionalnega dohodka 
držav članic. Proračunska sredstva so med 
drugim namenjena financiraju številnih 
dejavnosti, od razvoja podeželja in varstva 
okolja do nadzora na zunanjih mejah in uve-
ljavljanja človekovih pravic. Slovenija je vsa 
leta od vstopa v EU neto prejemnica evrop-
skih sredstev, iz evropskega proračuna je 
skupno do 2019 dobila 3,5 milijarde EUR 
več, kot je v 14 letih vanj vplačala.  

Finančni prispevki držav članic v proračun 
EU so določeni pravično glede na zmožnosti 
posamezne države. Močnejše je gospodar-
stvo države, več država plača – in obratno. 
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju 
bogastva, temveč potrebam prebivalcev in 
prebivalk Evropske unije kot celote.

Podatki za Slovenijo za leto 2018:

Članice Evropske unije usklajujejo in sprejemajo 
odločitve o skupnih interesih in problemih sko-
zi mnoge institucije. Parlament sestavlja 705 
predstavnic in predstavnikov, 8 izmed njih jih je 
iz Slovenije. Evropska komisija skrbi, da 27 držav 
deluje enotno, in usmerja enakomeren in na 
solidarnosti temelječ razvoj vseh članic EU. 
Vlade tvorijo Svet EU, v katerem se oblikujejo 
najpomembnejše odločitve. 

Slovenija bo v drugi polovici leta 2021 predse-
dovala Svetu EU, ki je, poleg Evropske komisije, 
ki jo vodi Ursula von der Leyen, in Evropskega 
parlamenta pod vodstvom Davida-Marie Sasso-
lija, ena od treh najpomembnejših institucij EU. 
Predsednik Sveta EU je Charles Michel, člani pa 
so ministri vsake države EU, pristojni za področje 
politike, o kateri teče razprava in odločanje. 

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 76 % celotnega slovenskega 
izvoza, od tega v Nemčijo 19 %, Italijo 12 % in Avstrijo 7 %. Delež uvoza iz 
držav EU predstavlja 67 % slovenskega uvoza, od tega iz Nemčije 16 %,  
Italije 13 % in iz Avstrije 9 %.

EU je ena od treh največjih svetovnih akterjev v mednarodni trgovini, poleg 
Združenih držav Amerike in Kitajske. Čeprav ima samo 6,9 % svetovnega 
prebivalstva, njen delež trgovine s tujino predstavlja približno 15,6 % 
svetovnega uvoza in izvoza.
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Kako bi ocenili gospodarski položaj Slovenije v EU?
Glede na to, da je Slovenija v leto 2021 vstopila z 49,5 mrd EUR bruto dolga in da ga je samo v letu 
2020 povečala za 4,8 mrd EUR, si upam trditi, da naš gospodarski položaj ni najboljši. Menim, da 
bo Slovenija imela močno gospodarstvo, ko bo imela zdrava in močna domača podjetja, ki se bodo 
zavedala pomena trajnostne naravnanosti. Včasih imam občutek, da gremo prav v nasprotno smer, in 
potem se nam dogajajo Adrije, Safiloti, Adienti in podobne žalostne zgodbe.

Ali menite, da so pogoji za podjetja, ki delajo v isti panogi kot vaše, v Sloveniji primerljivi s tistimi 
v drugih državah EU? 
Naše podjetje je storitveno in svoje storitve prodaja izključno na tujih trgih, kjer nam konkurirajo 
lokalna podjetja in druga tuja podjetja. Vsa podjetja, ki poslujejo na tujih trgih, morajo spoštova-
ti pravila in zakonodajo države po kraju opravljanja storitev, kar pomeni, da imamo vsi načeloma 
enake pogoje, so pa v praksi lokalna podjetja vedno v prednosti.

Kaj so prednosti poslovanja v Sloveniji in kaj je, po vašem vedenju, bolje urejeno v drugih državah EU? 
Vsekakor je prednost poslovanja v Sloveniji poznavanje domače zakonodaje ter digitalna infrastruktura poslovnega okolja. 
Dobra praksa na tem področju je na primer enostavnost pridobivanja A1 potrdil za napotitve v tujino. Na tem področju 
nekatere tuje države močno zaostajajo. Prednost nekaterih tujih držav je v tem, da svojim podjetjem nudijo zelo močno 
podporo, predvsem izvozno naravnanim podjetjem.

Ali bi morali biti pogoji poslovanja na enotnem evropskem gospodarskem trgu bolj poenoteni, ali so birokratske ovire 
za poslovanje še vedno prevelike?
Čeprav je eno izmed osnovnih pravil Evropske unije prost pretok blaga in storitev, je potrebno razumeti, da je EU zgolj 
gospodarsko in politično združenje samostojnih in suverenih držav, ki se vsaka po svoje trudi čim bolj zaščititi lastne 
interese. Prav zato imajo na tem področju večje in gospodarsko močnejše države prednost. Z različnimi administrativnimi 
postopki lahko posamezna država otežuje aktivnosti tujih podjetij na svojem ozemlju. Primer so do 14 dni trajajoče 
karantene za tuje delavce, kljub temu da so v državo vstopili z negativnim testom PCR. S takšnimi in podobnimi omejitvami 
tuja podjetja postanejo nekonkurenčna lokalnim gospodarskim subjektom. 

Ali menite, da so pogoji za podjetja, ki delajo v isti panogi kot vaše, v Sloveniji primerljivi s 
tistimi v drugih državah EU? 
Če pogledam trenutno stanje na trgih, kjer delujemo (Slovenija, Avstrija, Švica, Nemčija), menim, 
da smo trenutno vsi v precej podobni situaciji. Trenutno je gradbeni trg v razcvetu povsod po 
Evropi. Prav tako se vsi srečujemo s posledicami pandemije. Trganje dobaviteljskih verig, pomanj-
kanje surovin na trgu in dvigovanje njihovih cen v nebo je prizadelo praktično vso Evropo in sedaj 
vsi iščemo balans med vhodnim in izhodnimi cenami. Na splošno pa so pogoji dela za naše pod-
jetje lokacijsko precej dobri. Kot vemo, ima Slovenija dobro geostrateško pozicijo in precej dobre 
logistične povezave, kar je zagotovo ključna prednost naše države. Po drugi strani pa je  blagovna 
znamka »Made in Slovenija« premalo promovirana in naši izdelki posledično manj vrednoteni, kot 
bi si glede na kvaliteto izdelave zaslužili.   

Kaj so prednosti poslovanja v Sloveniji in kaj je, po vašem vedenju, bolje urejeno v drugih 
državah EU? 

Prednost Slovenije so nedvomno logistične povezave in kvalitetna delovna sila. Slovenska podjetja so se sposob-
na postaviti ob bok dobrim tujim podjetjem, kar dokazujemo tudi z visoko izvozno usmerjenostjo slovenskega 
gospodarstva in nenehno rastjo deleža izvoza. 
Po drugi strani pa bi se v marsičem lahko zgledovali po drugih državah, da bi lahko bila naša podjetja konku-
renčnejša. Pri tem mislim predvsem na fleksibilnost trga dela, debirokratizacijo, vzpodbude za vlaganje v razvoj, 
raziskave, posodabljanje tehnološke  opreme in s tem dvig konkurenčnosti in produktivnosti ter na razbremenitev 
plač in reformo dohodninske lestvice. 

Ali bi morali biti pogoji poslovanja na enotnem evropskem gospodarskem trgu bolj poenoteni, ali so 
birokratske ovire za poslovanje še vedno prevelike?
Mi, ki smo izvozno usmerjeno podjetje in se dnevno soočamo z več različnimi birokratskimi postopki, bi vsekakor 
bili za čim bolj poenotene postopke v vseh državah članicah EU. Države v želji zaščite svojih trgov postavljajo 
različne ovire, zato je tu ključno poenotenje predpisov na različnih področjih znotraj EU, da imajo vsa podjetja v 
vseh državah članicah enotne pogoje poslovanja.  

Kako bi ocenili gospodarski položaj Slovenije v EU?
Težko podamo neko splošno sliko, saj smo izvozno vezani predvsem na nemško govoreči del EU, se pravi na 
Avstrijo, Švico, Nemčijo, to pa so države, ki so gospodarsko seveda močnejše in bolj razvite od nas. Lahko pa 
rečemo, da je delovanje na teh zahtevnih trgih za nas tudi vzpodbuda, da nenehno razvijamo nove izdelke in se z 
njimi dokazujemo. Podobno menim, da tudi Slovenija kot država mora iskati vzporednice z najuspešnejšimi EU 
državami, saj bo tako inovativnejša in konkurenčnejša. 

Evropa dela

Delo ima seveda izjemno vlogo pri delo-
vanju gospodarstva, v vsaki državi in tudi 
v EU. Z vidika podjetij seveda gre za stro-
ške, ki ne vključujejo samo izplačane plače 
zaposlenim, ampak tudi socialne prispevke, 
ki jih plačuje delodajalec, zato so stroški 
dela eden od ključnih dejavnikov konku-
renčnosti poslovanja, čeprav nanjo vplivajo 
tudi stroški kapitala in necenovni elementi, 
kot so podjetništvo, spretnosti in produktiv-
nost dela, inovacije in pozicioniranje izdelkov 
na trgih. 

Po podatkih Eurostata so se urni stroški 
dela v EU leta 2020 gibali med 6,5 in 45,8 
EUR. Leta 2020 naj bi bili povprečni urni 
stroški dela v celotnem gospodarstvu (brez 
kmetijstva in javne uprave) v EU 28,5 EUR, 
v evroobmočju pa 32,3 EUR. Razlike med 
članicami so velike: v Bolgariji so na primer 
urni stroški dela 6,5 EUR, v Sloveniji 19,9 EUR, 
na Danskem pa 45,8 EUR.

Minimalne plače v EU

Da je EU skupnost v razlikah dokazujejo 
tudi podatki Eurostata, ki povedo, da so se 
v vzhodnih državah članicah EU minimalne 
plače po večini gibale pod 600 EUR, medtem 
ko so na severozahodu presegle 1.500 EUR. 
Kot zanimivost – minimalna plača na zvezni 
ravni v ZDA je v tem času znašala 1.119 EUR.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V začetku leta 2020 je imelo uveljavljeno 
minimalno plačo 21 od 27 držav članic EU. 
Po podatkih Eurostata instituta minimalne 
plače ne poznajo v Avstriji, Italiji, na Fin-
skem, Švedskem, Danskem ter Cipru, sicer 
pa lahko ostale države glede na višino mini-
malne bruto plače razdelimo v tri skupine, 
kar je prikazano na infografiki.

Minimalna plača v Luksemburgu 
je bila torej skoraj 7-krat višja 
kot Bolgariji. Toda realno raz-
merje med državami članicami je 
mogoče izraziti šele s primerjavo 
standarda kupne moči. V tem 
primeru se razmerja med drža-
vami občutno spremenijo. Nivo 
minimalnih plač se zviša v drža-
vah članicah z nižjimi cenami, 
medtem ko se nivo minimalnih 
plač zniža v državah članicah z 
višjimi cenami. V takšnem raz-
merju je minimalna plača v Lat-
viji dejansko trikrat nižja kot v 
Luksemburgu.

Vrednost povprečne delovne ure 
v EUR, 2020; velja za podjetja z 
več kot 10 zaposlenimi;  
vir: Eurostat

Minimalne plače v EUR,  
januar 2021; vir: Eurostat
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4. ŠGF

Digitalna transformacija 
ni novi »facebook«

Velja tudi za podjetja  
– raznolikost bogati! 

Digitalna transformacija je predvsem velika spre-
memba – sprememba razmišljanja in delovanja 
podjetij. Da je in bo digitalna usposobljenost ključ-
na za konkurenčnost vsakega posameznega pod-
jetja in tudi celotnega slovenskega gospodarstva, 
je danes jasno. Vprašanje seveda je, kako so 
podjetja Podravja pripravljena nanjo in koliko so 
že digitalizirana. 

V objavljenem evropskem indeksu digitalnega go-
spodarstva in družbe DESI (Digital Economy and 
Society Index) za leta 2018, 2019 in 2020 je Slo-
venija pod povprečjem držav EU: Slovenija se je v 
letu 2020 (v letu 2018 in 2019 pa praktično enako) 
uvrstila na 15. mesto (od 28 držav) na področju 
upravljanja človeškega kapitala, kjer je še posebej 
alarmanten podatek, da ima samo 55 odstotkov 
prebivalcev Slovenije, starih od 16 do 74 let, vsaj 
osnovne digitalne spretnosti.

75 % nemških podjetij 
je v večini industrijskih 
panog že uvedlo 
digitalne rešitve. 

Neenako obravnavanje, ki pomeni 
diskriminacijo, se nanaša na razlikovanje 
na podlagi osebnih okoliščin, kot so spol, 
rasa, barva kože, starost, zdravstveno 
stanje, invalidnost, versko, politično ali 
drugo prepričanje, članstvo v sindikatu, 
nacionalno ali socialno poreklo, družinski 
status, premoženjsko stanje, spolna 
usmerjenost in druge.

5. Štajerski 
gospodarski forum je 

potekal 19. maja. 
Skenirajte QR kodo in 

si oglejte oddajo.

4. Štajerski gospodarski 
forum je potekal 21. aprila. 
Skenirajte QR kodo in si 
oglejte oddajo.

5. ŠGF

Da raznolikost bogati in ponuja neprecenljiv spek-
ter možnosti, da je vir kreativnosti in inovativnosti 
ter gonilo napredka in razvoja, je splošno prizna-
no in velja tako za družbo kot celoto, kot tudi za 
delovno okolje, torej za podjetja. Se pa postavi 
vprašanje, ali je tudi v praksi upoštevano. Ob be-
sedi neenakost običajno pomislimo na neenakost 
možnosti žensk, na različno plačilo za enako delo, 
na pričakovane enake rezultate ob neenakih pogo-
jih. Podatki nam tudi jasno kažejo, da je z epide-
mijo covida-19 neenakost v brezposelnosti glede 
na spol v Sloveniji porasla, najbolj v regijah, ki so 
že po krizi leta 2008 imele visoko brezposelnost, 
torej tudi v Podravju. 

Raziskave kažejo, da so zaposleni na delovnem 
mestu najpogosteje diskriminirani zaradi staros-
ti, videza, spola ali premoženjskega stanja. Skoraj 
petina populacije v Sloveniji meni, da je bila v zad-
njem letu diskriminirana, 48 odstotkov je diskrimi-
nacijo doživela na delovnem mestu, 18 odstotkov 
vprašanih jo je občutilo na področju zdravstvene-
ga varstva. Ob tem tudi sicer kar 61 odstotkov po-
pulacije ocenjuje, da je v Sloveniji diskriminacija 
najbolj razširjena na področju dela in zaposlova-
nja. Ob tem trije od štirih vprašanih, ki so menili, 
da so bili diskriminirani, niso sprožili nobenega od 
postopkov za zaščito svojih pravic, predvsem ker 
menijo, da to ne bi ničesar spremenilo, ne vedo, 
na koga naj se obrnejo, ali pa jih skrbi, da bi s tem 
zadevo le še poslabšali.

DOGAJALO SE JE DOGAJALO SE JE

Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, ki ga je Slovenija predložila Evropski komisiji in bo 
podlaga za črpanje sredstev iz 750 milijard evrov vrednega sklada za okrevanje EU po koronski 
krizi, vsebuje za 2,5 milijarde evrov ukrepov na štirih področjih. Za zelene vsebine je predvidenih 43 
odstotkov sredstev, za digitalni prehod pa ena petina oz. 331 milijonov EUR. Drugi dve področji sta 
še pametna, trajnostna in vključujoča rast ter zdravstvo in socialna varnost. 

Doc. dr. Muhamed Turkanović, vodja DIGI-SI, 
Univerza Maribor, Nina Kladnik, Data Vallis, 
programske rešitve, d. o. o., Peter Ladič, direktor, 
Intera, d. o. o.

Darja Vodušek Vtič, vodja kadrovske službe v 
Talumu Tovarni aluminija, d. d., Kidričevo, Milena 
Sisinger, direktorica Bodočnosti Maribor, d. o. o., 
mag. Bernard Memon, generalni direktor Zavoda 
RS za zaposlovanje, OS Maribor
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6. ŠGF

Logistika je prihodnost!

Podravsko gospodarstvo je, skupaj s slovenskim, 
odprto gospodarstvo, naša podjetja veliko izvažajo 
in tudi uvažajo – skratka so del dinamike sodob-
nega globalnega gospodarstva. Takšna struktura 
gospodarstva nujno potrebuje dobro organizirano 
logistiko. Smo tudi izrazito tranzitno področje, in to 
na koridorju, kjer poteka velika izmenjava blaga s 
severa in juga.

Hkrati je zavedanje v Sloveniji, da brez transporta in 
logistike ne gre, žal, zelo nizko; nimamo jasno izde-
lane strategije za program zelenih tovornih vozil na 
plin in ni odločitve, ali bo država dala odpustek za 
zeleno vozilo na cestnino 40 ali 60 ali 0 odstotkov. 
V transportu smo podvrženi močni tuji konkurenci, 
ki preko ekonomije obsega obvladuje cene in po-
nudbo na trgu; imamo najvišje cestnine, ki so tako 
visoke tudi zaradi tujih kamionov, ki tranzitirajo 
čez Slovenijo (razmerje 80 : 20 za tuje). Hkrati be-
leži Slovenija deficit kadrov, primanjkuje izšolanih 
voznikov, ki jih je treba vedno dodatno šolati tudi v 
podjetju.

Res je, da ima področje mariborskega letališča ide-
alne pogoje, da postane logistična cona za širšo 
regijo: leži na stičišču dveh transportnih koridorjev 
in kar samo ponuja možnost transportnih povezav 
z bolj oddaljenimi kraji. In ne pozabimo pristanišč 
Koper in Trst, ki potrebujeta zaledna skladišča. Za-
kaj ne bi bila pri nas? Poleg logistične panoge bi 
dobile priložnost za razvoj tudi druge gospodarske 
panoge v regiji. Toda – ali je gospodarstvo zares 
pripravljeno kaj storiti, da bodo dobri potenciali 
izkoriščeni?

Dr. Marko Soršak, župan občine Hoče-Slivnica,
Marjan Bezjak, direktor podjetja F.A. Maik, d. o. o.

2Seveda so to povprečja, od katerih so odstopanja 
v pozitivno in negativno smer, tako za posamezne 
podsegmente panoge kot za podjetja. 

3Prava kemija (www.pravakemija.si) je spletna stran Združenje kemijske indus-
trije, namenjena splošnim javnostim. Razbiti želi mite in pokazati, da je kemijska 
industrija pomembna, saj proizvaja izdelke, ki so ključni  v vsakdanjem življenju, 
ter pri svojem delovanju ravna odgovorno in skrbno do ljudi in okolja.

DOGAJALO SE JE

6. Štajerski gospodarski 
forum je potekal 16. junija. 

Skenirajte QR kodo in si 
oglejte oddajo.

Prava kemija

Si predstavljate svoj vsakdan brez zobne paste in mila, čistega doma 
in javnih prostorov, varnega avtomobila priljubljene barve, tablete proti 
glavobolu, dežnika in dobrih športnih copatov? Verjetno ne. To pomeni, 
da ste nenehno v  neposrednem ali posrednem stiku z izdelki kemijske 
industrije. 

Brez kemije ne gre (in ne bo šlo)

Materiali, tehnologije in izdelki kemijske industrije so vpeti v skoraj vse 
procese, ki zagotavljajo izdelke in storitve, ki jih potrebujemo. So suro-
vine, pomožna sredstva ali deli izdelkov v proizvodnih ali storitvenih 
procesih drugih dejavnosti. So izdelki za končne uporabnike, tako za 
poklicne (npr. obrtnike) kot običajne potrošnike.

Kemijska industrija ni samo proizvodnja klasičnih »kemičnih« izdelkov 
(npr. raznih surovin, lepil, barv in premazov), je tudi proizvodnja plastičnih 
mas in izdelkov iz njih, proizvodnja izdelkov iz gume ter tudi farmacevtska 
proizvodnja. 

800 gospodarskih družb, ki sestavljajo kemijsko industrijo v Slove-
niji, ustvari kar četrtino dodane vrednosti vseh slovenskih predeloval-
nih dejavnosti skupaj. S tem je kemijska industrija vodilna industrijska 
panoga v Sloveniji. Zaposluje 32.000 oseb, kar je 17 % vseh zaposlenih 
v industriji. Je najbolj produktivna predelovalna dejavnost: 71.000 EUR2  
dodane vrednosti na zaposlenega za dobrih 50 % presega povprečje pre-
delovalnih dejavnosti. 81 % vrednosti prodaje, realizirane v tujini, odraža 
njeno mednarodno konkurenčnost in vpetost v aktualne globalne trende, 
istočasno pa predstavlja 22 % vrednosti izvoza slovenske industrije. 

Prihodnost: bolj učinkovito, bolj trajnostno, bolj obvladljivo

Z ustvarjanjem in zagotavljanjem zelenih in trajnostnih materialov ter 
produktov, tehnologij mehanskega in kemijskega recikliranja idr. je 
kemijska industrija gonilo razvoja in zahtevane transformacije (tudi 
zelene in krožne) v vseh verigah vrednosti, kjer je vključena. V obdobju 
pandemije ponovno odkriti pomen strateške avtonomije je dal novo težo 
pomenu marsikaterih kemijskih izdelkov z njihovo uvrstitvijo med strateško 
pomembne izdelke, v evropskem in tudi slovenskem prostoru.

Nujnost pomembnih sprememb je spoznala in jo realizira kemijska indu-
strija sama, vse bolj pa jo narekujejo tudi politike. Zlasti strategije in nji-
hovi akcijski načrti iz okvira Evropskega zelenega dogovora (še posebej 
t. i. kemijska strategija za trajnostnost ter cel nabor ukrepov v zvezi s 
plastiko) spodbujajo in z ukrepi usmerjajo kemijsko industrijo v pospe-
šene inovacije in spremembe. Prvič zato, da pospeši ustvarjanje novih 
rešitev, ki jih ponuja ostalim, drugič zato, da sama izboljša svojo 
učinkovitost. Da obstane in še naprej deluje za dobrobit človeka.  

Za večjo prepoznavnost pomena kemijske industrije in njenih izdelkov 
si v zadnjem času prizadevamo v  Združenju kemijske industrije pri 
Gospodarski zbornici Slovenije. S Pravo kemijo3 želimo utemeljeno 
pokazati njen pomen in pomembnost. Tudi zato, da bi prispevali k 
preseganju razmišljanj in trditev na podlagi stereotipov in neutemeljenih 
pavšalnih ocen.

Denis Jahić
Predsednik Združenja kemijske industrije pri GZS
denis.jahic@aquafil.com 
zki@gzs.si

Bolj učinkovito, 
bolj trajnostno, 
bolj obvladljivo

VAŠA KOLUMNA

100 največjih logističnih podjetij, ki delujejo na trgu Republike Slovenje, je v letu 2019 skupno 
ustvarilo več kot 1,7 milijarde EUR prihodkov, izkazalo prek 100 milijonov EUR dobička in zaposluje 
več kot 10.000 ljudi. 
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Henkel – smo 
del tega okolja in 
razumemo svojo 
odgovornost

Henkel Maribor, d. o. o., je del mednarodnega koncerna Henkel.

Henkel Maribor je sicer samostojno podjetje, je pa v lasti družbe Henkel s sedežem v 
Düsseldorfu. Henkel je globalno podjetje, delamo v več kot 125 državah po svetu in 
imamo okoli 53.000 zaposlenih, promet podjetja znaša 20 milijard evrov. Henkel je dru-
žinsko podjetje, skupino seveda vodijo managerji, v nadzornem odboru, ki ima odloču-
joči vpliv na strategijo družbe, pa so tudi člani družine Henkel. Simone Bagel-Trah je 
prapravnukinja Fritza Henkla in je predsednica nadzornega odbora. 

Naš poslovni portfelj je zelo obsežen in organiziran v tri poslovne enote. Enota 
Lepila in tehnologije ima največji promet, industriji dobavljamo lepila in druge učin-
kovite rešitve. Tako na primer avtomobilski industriji dobavljamo lepila za leplje-
nje posameznih delov avtomobilov, tudi letalska industrija uporablja naše proi-
zvode. Ne gre pa samo za B2B produkte, široko poznani sta na primer tudi blagovni 
znamki Loctite in Ceresit. Druga poslovna enota Henkla so Pralna sredstva in čis-
tila. Doma gotovo uporabljate Persil, ki je naša najvidnejša znamka s tega področja, 
zelo poznana je tudi znamka Somat za pomivalne stroje. Tretja poslovna enota je 
Beauty Care, torej kozmetika, vsem znane so blagovne znamke Schwarzkopf, Fa, 
Palette, Syoss, pa še nekatere druge.
 

Henkel Maribor pomeni torej proizvodnjo kozmetičnih izdelkov.

V Sloveniji ima Henkel dve podjetji, Henkel Slovenija in Henkel Maribor. Henkel Slo-
venija je aktivna na področju marketinga in prodaje, Henkel Maribor pa je proizvo-
dnja izdelkov in smo neposredno povezani z Amsterdamom. V preteklosti je bil pro-
izvodni portfelj raznolik, sedaj je tovarna v Mariboru izključno tovarna kozmetičnih 
izdelkov.

Mariborčanke in Mariborčani so preskrbljeni s kozmetiko.

Da, in ponosni smo, da delamo v industriji, ki proizvaja izdelke za lepoto. Izdelu-
jemo izdelke, ki ljudi polepšajo, jih osrečujejo. Verjamemo, da so ljudje, ki skrbijo 
za svoj izgled in počutje, tudi bolj samozavestni, bolj družabni in odprti za pogo-
vore z drugimi. Beauty Care industrija je torej prispevek k boljšemu počutju, kar 
nas veseli. Henkel ima po vsem svetu trenutno 14 tovarn za področje Beauty Care, 
Henkel Maribor pa je druga največja. Proizvedemo več kot 250 milijonov enot 
izdelkov.

Kateri so vaši ciljni trgi?

250 milijonov enot seveda ne moremo prodati v Sloveniji, od tu oskrbujemo kar 30 držav. 
Prednost Slovenije je, da je v centru Evrope, vsi trgi so enako blizu. Velik del distribuiramo 
z intermodalnim transportom. Tudi zato, ker je eden naših temeljnih ciljev postati trajno-
stno podjetje. In eden od trajnostnih dejavnikov je tudi okoljski vpliv, zato naše izdelke na 
trge pripeljemo na najbolj okoljsko nevtralen način – intermodalno, v Mariboru jih nalo-
žimo na tovornjake, tovornjake potem naložimo na vlak, ki pelje do centralnega skladišča, 
od tam so izdelki distribuirani naprej.

Maribor je na dobri lokaciji. 

Seveda, avtocesta je blizu, za intermodalni prevoz uporabljamo Graz, ki je najbližji in nudi 
zelo profesionalno natovarjanje na vlake. Z logističnega vidika je Slovenija dobra lokacija, 
ima dobro infrastrukturo. Imamo tudi skladišče zunaj Maribora, ta lokacija v centru mesta 
z današnjega vidika ni več optimalna za logistiko. Vse moramo pripeljati po Industrijski 
cesti, kar seveda ni idealno. Ampak – to je del zgodovine tega podjetja. Ko je bil zgrajen 
Zlatorog, tu naokoli še ni bilo mesta. Maribor je nato zrasel, logistiko pa smo organizirali 
na učinkovit in primeren način. 

Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu

Pogovor s 
Christofom 
Vollstedtom, 
direktorjem  
družbe Henkel  
Maribor, d. o. o., 
je potekal na  
sedežu družbe v 
mariborskem  
Melju. V pogovoru 
je posebej izpostavil:  
»Vidimo se kot del 
lokalnega okolja in  
razumemo svojo 
odgovornost kot 
eden največjih  
zaposlovalcev v  
tej regiji.« 
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Henkel Maribor je del multinacionalke Henkel Group. Je ena najpomembnejših 
proizvodnih lokacij v oskrbovalni mreži za poslovni program Beauty Care, v 
njenem portfelju pa je več kot 4000 različnih kozmetičnih izdelkov za nego las, 
telesa, kože in za ustno higieno. Henkel Maribor proizvaja izdelke mednarodnih 
blagovnih znamk, kot so Schwarzkopf, Palette, Taft, Syoss, Fa, Le Chat, Neutromed, 
Vademecum, AOK, Diadermine, Barnängen in Nature Box.

Takšna proizvodnja je tudi dražja.

Zato je to tudi izziv za marketing, ki mora 
potrošnikom razložiti, zakaj naj tak izdelek, 
tudi če je dražji, kupijo. Potrošnik ima na voljo 
ogromno izbiro izdelkov, seveda gleda tudi na 
ceno. Ampak danes je vse več ljudi, ki kupu-
jejo odgovorno, ki vedo, da ima kakovost višjo 
ceno. In so jo pripravljeni plačati. 

Ste del kemijske industrije, mnogi razmiš-
ljajo, da kemijska industrija predstavlja strup 
za planet. Ali pogosto slišite ta argument?

Da, in ne vem, kako naj to razumem, če sem 
iskren. Vse je kemija. Jaz sem inženir in 
poznam tehnologijo. Vprašanje pa je, kako 
odgovorno jo uporabljaš. No, mi smo pred-
vsem industrija kozmetike. In sprejemamo 
odgovornost za varnost svojih izdelkov in 
za njihovo varno proizvodnjo. Čutimo tudi 
veliko odgovornost za varnost svojih zapo-
slenih, smo družbeno odgovorni in odgo-
vorni do okolja. Mislim, da je Henkel dober 
primer, kako pomembna in na kako visokem 
nivoju je lahko ta odgovornost. 

Kje pa izdelki, ki jih tukaj proizvajate, 
nastanejo? Kdo jih razvija?

Naš razvojni center je v Düsseldorfu. Cen-
ter za raziskave in razvoj razvija recepte, 
tukaj imamo testno proizvodnjo. Rezultati 

testiranja so osnova za nadaljnje odločanje 
o uvajanju v proizvodnjo. Razvija se zelo 
veliko izdelkov, skoraj vsak teden testi-
ramo kaj novega. Testiramo tudi za druge 
tovarne v okviru poslovne enote Beauty 
Care. Ne gre le za vonje in barve, ampak 
tudi nove izdelke, nove trende, ki zahtevajo 
hitre odgovore na pričakovanja in želje 
potrošnikov.

Kako bi opisali slovensko poslovno okolje?

Nemška gospodarska zbornica je izvajala 
raziskavo, ki ni zajemala le nemških podjetij, 
ampak tudi slovenska. Vprašanja so se nana-
šala na stanje gospodarstva v Sloveniji. Rezul-
tati so precej spodbudni. Tega smo veseli, 
tudi zato, ker je Henkel tu, v Sloveniji in v Mari-
boru, po lastni izbiri. Že trideset let razvijamo 
to tovarno in vlagamo vanjo. Smo del sloven-
skega gospodarstva in tukaj radi poslujemo. 
Čeprav mora Slovenija opraviti še kakšno 
domačo nalogo na nekaterih področjih.

Na primer?

Pričakujemo nekatere strukturne reforme, del 
njih je nedvomno delovna zakonodaja, ki je 
zelo nefleksibilna in ne odseva več zahtev pod-
jetij. Ljudje sicer včasih narobe razumejo, da 
nočemo imeti več nobenih pravil. Ne govorim 
o tem, govorim o fleksibilnosti na obeh 
straneh, kolikor je mogoče. 

Kakšen je bil razvoj od Zlatoroga do današnjih dni?

Najprej želim reči, da smo ponosni na svojo zgo-
dovino. Ta tovarna je bila zgrajena na temelju Zla-
toroga, ki je ljudem še vedno pri srcu. Čeprav se je 
praktično vse spremenilo, je za nekaj ljudi v Mari-
boru naša tovarna še vedno Zlatorog. Pa saj nas 
ne moti, ponosni smo na to zgodovino, to pove-
zavo z mestom. So pa bile spremembe v zadnjih 
30 letih zares velike in današnja tovarna je pov-
sem nekaj drugega kot pred mnogimi leti. Temeljna 
sprememba je, da smo podjetje z mešanim portfe-
ljem spremenili v povsem kozmetično tovarno. Zelo 
veliko smo vlagali v avtomatizacijo, imamo naj-
sodobnejše moderne produkcijske obrate in zdaj 
nadaljujemo v smeri digitalizacije celotne produkcije. 

V svetu lepotne kozmetike smo zgled dobre pra-
kse na področju transformacije produkcije iz roč-
nega, prašnega, umazanega načina proizvodnje, 
kar je verjetno prizor, ki si ga veliko ljudi še vedno 
predstavlja, v čist, avtomatiziran proizvodni obrat. 
Henkel to transformacijo izvaja že 30 let, do drama-
tičnih sprememb pa je prišlo v zadnjih petih letih. 
Ogromno smo investirali v digitalne sisteme, kot so 
proizvodni sistem, robotika, digitalni sistem skladi-
ščenja. Zagotavljamo popolno digitalno sledljivost 
vseh naših sestavin in vseh proizvodnih korakov. 
Pridobili smo tudi certifikate, imamo pomembne 
certifikate ISO, okoljski certifikat, energetski cer-
tifikat, certifikat dobrih produkcijskih praks in od 
lani imamo tudi certifikat naravne kozmetike Cos-
mos, na kar smo zelo ponosni. Izdelujemo torej tudi 
naravno kozmetiko. 

Krožno gospodarstvo je tudi za vas izziv?

Ne samo velik izziv, to je naš cilj. Krožno gospo-
darstvo je za nas zelo pomemben dejavnik. 
Takšna embalaža, kot jo ima blagovna znamka 
Nature Box, je dražja, seveda, saj je celotni 
postopek zahtevnejši, ampak takšen postopek 
je odgovoren in v prihodnosti bomo morali še 
več delati na ta način. 

Za Henkel je to način dela. Že v sedemdesetih 
smo bili eno prvih podjetij na svetu, ki je obja-
vilo okoljsko poročilo, saj je trajnostna naravna-
nost eden od temeljev našega delovanja. Traj-
nostnega razvoja ne jemljemo le kot nekaj, kar 
prinaša poslovno prednost. Trajnost je odgovor-
nost lastnikov družbe in vseh nas, zaposlenih. 
Do leta 2040 želimo postati podnebno pozitivno 
podjetje. 

To je velik izziv, ki zahteva veliko denarja in investicij.

Res je, ampak če verjameš, da brez tega v pri-
hodnosti ne bo več mogoče poslovati, je tudi 
poslovna odločitev. Hkrati je velik izziv za vse 
oddelke, za raziskave in razvoj, kjer razvijajo to 
embalažo, za nabavo, kjer kupujejo surovine. 
Delamo izdelke, ki jih ljudje uporabljajo na svo-
jem telesu, moramo jim zagotavljati najvišjo kako-
vost, pa tudi varnost, higieno ter čistost izdelka in 
embalaže. Imamo zelo redne in zahtevne nadzore, 
zunanji revizor preveri vsak korak procesa in sle-
diti moramo navodilom, čeprav zahtevajo veliko 
naporov. 

www.henkel.si

Blagovna znamka Nature Box je znamka naravne kozmetike. Tudi izdelkom te znam-
ke zagotavljamo enako stabilnost kot pri klasičnih izdelkih – po odprtju ima proizvod 
še vedno rok trajanja dve leti. Ker ne moremo uporabljati metode konzerviranja, je to z 
razvojnega vidika zelo zahteven izdelek. Pa tudi s proizvodnega vidika. Poleg tega v 
maksimalni meri uporabljamo reciklirano plastiko, ki je bila kupljena v plastični banki. 
Več informacij na www.naturebox.com.

Plastična banka je dober primer krožnega gospodarstva. Preprosto povedano, gre za 
proces, v katerem ljudje zbirajo plastiko po plažah. Vemo, da je plastike v morju zares 
veliko in ogroža okolje. Banka odkupi pobrane plastenke, po predelavi pridemo do granulata, 
ki je osnova za embalažo iz reciklirane plastike. 
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DO ZDRAVNIKA, 
KO GA 
POTREBUJETE

Zdravstvena polica je 
najpopolnejše zavarovanje 
za zdravstvene storitve 
v Mreži izvajalcev zdravstvenih 
storitev Varuha zdravja,  
ki omogoča:
• hiter dostop do  

specialističnih storitev in 
operativnih posegov

• asistenco zavarovalnice
• obisk zdravnika  

na primarni ravni
• zavarovanje je namenjeno 

zaposlenim v podjetju.  
Če je tako dogovorjeno,  
se v zavarovanje lahko  
vključijo tudi družinski člani 
zaposlenih (partner in otroci) 

080 20 60
vzajemna.si

KOLEKTIVNO ZAVAROVANJE ZDRAVSTVENA POLICA
Zmanjšajte absentizem zaposlenih in jim omogočite 
hitrejše okrevanje ter vrnitev v aktivno življenje.
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S sklenitvijo zavarovanja
do pogovora z zdravnikom 

(24/7) na daljavo.
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V oddaji na Radiu 1, kjer so izbirali junaka dneva, je nekoč poklical eden od naših 
sodelavcev in v eter povedal, da je junak dneva vodstvena ekipa Henkla, ker za 
zaposlene sprejemajo vse ukrepe, in da se zaposleni počutijo varne med delom. 
To je bilo res lepo. Še nikoli se mi ni zgodilo, da bi nam nekdo preko medijev dal 
tako pohvalo. 

Druga stvar so proizvodni stroški v Sloveniji. Trenu-
tno inflacija narašča, cene se dvigajo, v naslednjem 
četrtletju bo najverjetneje narasla na 4 %. Hkrati pa 
imamo zakon, ki zapoveduje dvig plač v skladu z 
nekaterimi temi dejavniki. To lahko postane spirala, 
ki jo bomo težko prenesli. Plače se morajo pove-
čati, morajo rasti, ampak morajo biti povezane tudi 
z rastjo produktivnosti. Podjetja morajo imeti 
čas, da investirajo v povečano produktivnost, 
kar samodejno privede tudi do višjih plač. 

Kaj pa davki? Vsi govorijo, da so previsoki.
 
Seveda, ker že vsi vidijo, da od bruto plače, ki 
jo zaslužijo, dobijo prenizko neto plačo. Dav-
čni sistem v Sloveniji potrebuje temeljito 
reformo. Zelo težko je privabiti visoko izobra-
žene ljudi, saj velik del plače izgine. Delo je v Slo-
veniji zelo drago. Ljudem iz tujine je recimo 
zelo težko razložiti dodatek na delovno dobo.  
Druge države tega nimajo več.
 
Koliko je zaposlenih v Henklu Maribor? Ali 
imate težave s privabljanjem novih zaposlenih?
 
Okrog 700 nas je in ne bi rekel, da imamo problem 
z zaposlovanjem. Lahko najdemo dobro uspo-
sobljene ljudi, ki želijo delati pri nas. V to moramo 
seveda vložiti trud, ampak povsod je tako. Če želiš 
najti dobre ljudi, to terja trud. Mislim, da je naša naj-
večja prednost to, da vemo, da izziv ni le najti dobre 
ljudi, ampak tudi obdržati jih. To zelo dobro razu-
memo in pri tem smo uspešni. Dobro sodelujemo z 
našimi sodelavci, dobro sodelujemo s sindikati. 
 
Kako ste šli skozi koronsko obdobje? 
 
To je bil za vse nas zelo velik izziv. Nekaj sodelav-
cev smo lahko poslali na delo od doma, ampak 
proizvodni obrat je ves čas obratoval. Nekoliko 
smo spremenili proizvodni portfelj, nehali smo 
proizvajati izdelke za profesionalno barvanje las 
in povečali proizvodnjo izdelkov za nego in zaš-
čito. Predvsem pa smo poskrbeli za zaposlene. Bili 
smo tu za njih, še bolj smo okrepili sodelovanje z 
našim doktorjem medicine dela, ki je redno prihajal 
na lokacijo podjetja, se pogovarjal z zaposlenimi 
in evalviral sprejete ukrepe, od ohranjanja razdalje 
do nošenja mask itd. Investirali smo v sisteme za 
čiščenje zraka. Nekoliko smo spremenili izmene, 
da se mehurčki ne mešajo med sabo. Nekateri 
ukrepi zaposlenim seveda niso bili všeč, ker so se 

želeli srečevati s sodelavci. Ampak to smo morali 
narediti. Politika vstopa se je spremenila, kdo 
lahko vstopi, kaj merimo … Veliko ukrepov so spre-
jela tudi druga podjetja, ampak mislim, da smo bili 
vedno med prvimi. 

Ali Henkel sodeluje z lokalnimi mariborskimi in 
podravskimi organizacijami, ko gre za lokalne 
kulturne, športne in humanitarne akcije?

Seveda, in zelo smo ponosni na to, kar počnemo. 
Imamo se za integralen del Maribora in Podravja. 
Prispevamo veliko, v zadnjih 12 mesecih smo, na 
primer Rdečemu križu Slovenije poslali izdelke v 
vrednosti 200.000 evrov. Ko se je začelo govoriti 
o šolanju od doma, smo šolam podarili 46 preno-
snih računalnikov. 26.000 izdelkov smo poslali 
tudi centrom za socialno delo v Podravju. Poda-
rili smo 6000 izdelkov društvu invalidnih oseb v 
Sisku po potresu na Hrvaškem. Redno tudi tesno 
sodelujemo s Fakulteto za kemijo in kemijsko 
tehnologijo Univerze v Mariboru – tri najboljše 
diplomante nagradimo s priznanjem in denarno 
nagrado. Pred dvema letoma smo recimo spon-
zorirali gasilce v okolici Maribora. Vsako leto tudi 
prosimo zaposlene, da predlagajo projekte. In 
potem se skupaj s fundacijo Henkel odločimo, 
katere izmed njih bomo podprli. Gre za manjše 
projekte, ampak naši zaposleni imajo možnost, 
da predlagajo, kar želijo.
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Vera Kozmik Vodušek, Marko Nemšak
vera.kozmik@dialogco.eu, marko.nemsak@stajerskagz.si

Kje je naša  
kemična 
industrija?

KEMIJSKA INDUSTRIJA 
V SLOVENIJI

Vse je kemija …

Vse življenje na Zemlji usmerjajo kemijske reakcije in sko-
rajda ni stvari, katere osnova ne bi bila nafta, ki so jo poznali 
in uporabljali že v antiki. Čeprav se je kemijska industrija 
zares razvila šele z industrijsko revolucijo 1.0., je nedvomno 
najpomembnejša generatorica razvoja industrije. Je eden 
ključnih stebrov gospodarstva, saj zagotavlja osnovne in 
izvedene materiale in tehnologije, surovine in izdelke vsem 
ostalim predelovalnim panogam, obrti, kmetijstvu in tudi 
končnim potrošnikom. Hkrati ponuja trajnostne rešitve za 
številne okoljske izzive današnjega časa. Trendi v kemični 
industriji se počasi, a vztrajno sicer odmikajo od nafte in 
plina kot osnovnih surovin za proizvodnjo kemikalij, v smeri 
kemikalij, pridobljenih iz obnovljivih virov. 

Hkrati je, z vidika kemijskih tveganj, ta industrija še 
posebej občutljiva. Od njene zmožnosti zagotavljati pro-
cesno varnost ter varovanje zdravja in okolja pred nega-
tivnimi učinki kemikalij pa ni odvisna samo njena var-
nost, ampak tudi varnost okolice. V mnogih delih sveta 

veljajo izjemno strogi predpisi, ki se nanašajo na to indu-
strijo. Tako morajo vse države v EU upoštevati uredbo o 
registraciji, ocenjevanju, avtorizaciji in omejevanju kemi-
kalij (REACH), proizvajalci pa morajo po tej uredbi zbi-
rati podatke o lastnostih kemičnih snovi in jih registri-
rati v osrednji podatkovni zbirki. Kitajska in ZDA imata 
podobne predpise in celo države, kot sta Indija in Turčija, 
začenjajo s pripravo nove zakonodaje na tem področju. 

… in povsod je pomembna, …

Evropa je zelo pomemben center velikih kemijskih pod-
jetij in je vodilna na področju kemijskih raziskav in 
razvoja, čeprav je večino k rasti te industrije v zadnjih 
desetletjih prispevala Azija. Je pa Evropa druga naj-
večja proizvajalka kemikalij na svetu, v letu 2018 je 
prodaja znašala 542 milijard evrov. 

… tudi v Sloveniji

Po svojem obsegu slovenska kemijska industrija v 
evropskem prostoru ne pomeni veliko, saj predstavlja le 
pol odstotka prihodkov evropske. Ima pa panoga dolgo-
letno tradicijo, le kdo se ne spomni podjetij, kot so TKI 
Hrastnik, Cinkarna, Color, Belinka, Pinus, Ilirija, Zlatorog, 
Tovarna dušika Ruše, Aero, Helios, Teol, Etol, Henkel in 
mnoga druga, nekatera še danes delujoča, nekaterih 
med njimi pa seveda že dalj časa ni. Zaradi svoje razno-
likosti in nekaterih pomembnejših proizvodov je kemij-
ska industrija nujni del produktivnega gospodarstva 
Slovenije. 

Največ, 39 % prihodkov kemijske industrije ustvari v 
Sloveniji farmacevtska industrija, kjer deluje 31 podje-
tij. Po 26 % prihodkov po podatkih spletne strani www.
pravakemija.si ustvarita proizvodnja kemikalij in kemič-
nih izdelkov, kjer je aktivnih 181 podjetij, ter plastičarska 
industrija, kjer deluje 519 gospodarskih subjektov. 

Slovenska kemijska industrija je izvozno naravnana, saj 
v povprečju v tujini realizira 80 % vrednosti prodaje.

Nemška kemično-farmacevtska industrija je največja v Evropi in četrta največja na 
svetu (za ZDA, Kitajsko in Japonsko), hkrati pa je tudi tretja največja industrijska 
panoga v Nemčiji.Nemški BASF je eno od največjih podjetij kemijske industrije na 
svetu. 

Vir: www.pravakemija.si
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DEJAVNOSTI 
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DEJAVNOSTI 

Vir: Ajpes

Čisti prihodki od 
prodaje v EUR

Podjetje Podjetje Čisti prihodki od 
prodaje v EUR

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

GEBERIT PROIZVODNJA, D. O. O. 43.250.416

ALBAUGH TKI, D. O. O. 41.436.292

HENKEL SLOVENIJA, D. O. O. 41.106.415

HENKEL MARIBOR, D. O. O. 38.821.734

ECOLAB, D. O. O. 37.175.226

MESSER SLOVENIJA, D. O. O. 24.560.365

AJM OKNA-VRATA-SENČILA, D. O. O. 20.302.585

VITIVA, D. D. 18.282.698

TDR LEGURE, D. O. O. 10.071.252

NORKA GT, D. O. O. 9.814.400

SERIOPLAST SL, D. O. O. 9.459.504

GREINER PACKAGING, D. O. O. 7.169.137

SATLER OKNA IN VRATA, D. O. O. 6.741.101

PLANA S, D. O. O. 6.451.868

MARIFARM, D. O. O. 4.302.945

TESNILA BOGADI, D. O. O. 3.016.978

HANSA-FLEX-NOVA, D. O. O. 2.142.258

PLASTIKA MEDVED, D. O. O. 2.021.997

TECH-GUM, D. O. O. 1.909.309

TA & RO, D. O. O. 1.295.355

REVI, D. O. O. 1.194.088

AGRORUŠE, D. O. O. 1.182.722

LOGAPAK, D. O. O. 1.082.346

GUMMI MIRAL, D. O. O. 910.987

SKUPINA EKSTRA OLJE, D. O. O. 874.234

AVTO NAD MB, D. O. O. 859.553

GUMITES, D. O. O. 843.278

HIDRA, D. O. O. 720.958

SEAL & TRADE ,D. O. O. 675.990

PHARMACO, D. O. O. 669.998
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Specialisti za industrijska maziva 
www.kemol.si

Turistična kmetija  
Pri Kovačniku 

M2X Club – Več kot le fitnes  
www.m2xclub.si 

Kemol je podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na 
področju industrijskih maziv, odsesavanja in fil-
tracije zraka v industriji ter industrijske rabe nego-
valnih sredstev. Imajo čvrsto in dobro razpredeno 
evropsko mrežo sodelovanj s priznanimi stro-
kovnjaki in tehničnimi svetovalci najuglednejših 
evropskih podjetij ter dolgoletna partnerstva s pri-
znanimi evropskimi proizvajalci strojne opreme, 
industrijskih maziv ter sredstev za zaščito in nego 
kože. Vse to pa je garancija za hitre, strokovne in 
stroškovno učinkovite rešitve.

Kovačnikova kmetija leži 680 metrov visoko, v 
pohorski vasici Planica nad Framom. Na 36 hektarjev 
velikem posestvu se ukvarjajo z živinorejo, obdelujejo 
zemljo, imajo turistično kmetijo in produkte, ki zares 
teknejo in jih lahko naročite tudi v dobro urejeni sple-
tni trgovini. Najboljše pa so sveže pripravljene jedi iz 
lokalnih sestavin seveda na njihovi mizi. Prava ideja 
za nedeljski izlet v naravo in na pravo nedeljsko kosilo. 
Da je na kmetiji veliko dobre volje, je jasno, je pa tudi 
veliko inovativnosti, kar dokazujejo tudi videovsebine tete 
Barbke, ki na sodoben način deli preizkušene recepte, po 
katerih pripravljajo jedi za svoje goste. 

Podjetje M2X Club ponuja ekskluzivne programe po ameriškem 
modelu za primarne ciljne skupine mladih športnikov, podjetni-
kov in podjetnic v starostni skupini od 30 do 50 let, in sicer v viš-
jem cenovnem razredu. Pristop do strank je oseben, obsega vse 
od uvodnega diagnostičnega razgovora do spremljanja strank v 
času sodelovanja. Podjetjem pomagajo pri dvigu produktivnosti, 
zdravju ter timskem duhu njihovih zaposlenih.

Obiščite jih lahko v centru Maribor, kjer vas bodo skozi zaprte tipe 
programov pripeljali do odlične fizične forme, hkrati pa vas sprostili 
in pripravili na nove izzive. 

www.kovacnik.com 
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Vajeniški način 
izobraževanja

Štajerska gospodarska zbornica je odigrala pomembno vlogo pri predsta-
vitvi podjetij bodočim vajencem in dijakom v Podravju. 11. maja 2021 smo 
skupaj s Tehniškim šolskim centrom Maribor zainteresiranim predstavili 
program oblikovalec kovin – orodjar, 19. maja pa je bilo v Šolskem centru na 
Ptuju spoznavno srečanje za bodoče vajence, njihove starše in podjetja za 
programa avtoserviser, avtokaroserist in klepar-krovec.

Ana Žemva Novak
Samostojna svetovalka, Gospodarska zbornica Slovenije, Služba za razvoj kadrov in izobraževanje
www.gzs.si/vajenistvo 

GZS in vajeništvo

Gospodarska zbornica Slovenije je sistemu 
vpeljave vajeništva naklonjena že od samega 
začetka. Močno ga podpiramo, saj verja-
memo, da z vajeništvom lahko zmanjšamo 
strukturna neskladja na trgu dela in povečamo 
zaposljivost mladih. 

Gospodarstvo vedno bolj postaja pomem-
ben partner na področju izobraževanja. Pod-
jetja se zavedajo, da se s tem njihova vloga in 
odgovornost večata. Vajeniška oblika izobra-
ževanja je v slovenski prostor prinesla mož-
nost, da delodajalci sami izberejo svoje bodoče 
sodelavce, s katerimi podpišejo posebno vaje-
niško pogodbo. Delodajalec aktivno sode-
luje pri usposabljanju in vzgoji vajenca ter si 
tako zagotovi ustrezno usposobljene bodoče 
zaposlene. V številnih evropskih državah, še 
zlasti v Nemčiji, se zavedajo, da morajo ne le 
pri praktičnem usposabljanju, temveč tudi pri 
načrtovanju programov sodelovati predstav-
niki gospodarstva. Opažamo, da so tudi sloven-
ska podjetja vedno bolj naklonjena vajeništvu.

Vajeništvo je del sistema srednjega poklic-
nega izobraževanje – SPI (3-letni programi), 

pri čemer se vsaj polovico izobraževalnega 
programa izvede kot praktično usposablja-
nje z delom pri delodajalcu, ki ga vodi usposo-
bljen mentor. Vajenci tekom šolanja spozna-
vajo poklic, ki ga želijo opravljati. S praktičnimi 
izkušnjami pridobijo znanje in kompetence, ki 
jih delodajalci potrebujejo. Ko vajenci zaklju-
čijo vajeništvo, se v podjetju lahko zaposlijo ali 
pa nadaljujejo izobraževalno pot po sistemu 
poklicno tehniškega izobraževanja (3 + 2).

Gospodarska zbornica Slovenije pri vaje-
ništvu nastopa kot povezovalec treh ključ-
nih akterjev: učencev – vajencev, ki se izo-
bražujejo po vajeniški obliki, šol, ki izvajajo 
splošne in teoretične vsebine, ter podjetij, ki 
skrbijo za praktično usposabljanje v podje-
tjih. S tovrstnim sodelovanjem smo začeli v 
šolskem letu 2017/18, ko so bili v vajeništvo 
vključeni 4 programi. Mreža šol in progra-
mov se vsako leto širi. V vajeniški sistem bo 
v šolskem letu 2021/22 vključenih že 14 raz-
ličnih programov:  oblikovalec kovin-orodjar, 
elektrikar, gastronomske in hotelske storitve, 
kamnosek, klepar-krovec, mehatronik-opera-
ter, mizar, papirničar, slikopleskar-črkoslikar, 
steklar, strojni mehanik, zidar, avtoserviser in 
avtokaroserist. 
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Vajeništvo v Podravju

Lani je z vajeništvom zaključila naša prva 
generacija in po koncu vajeništva je kar 97 % 
vajencev trdilo, da je vajeništvo v celoti 
izpolnilo njihova pričakovanja in če bi se 
ponovno odločali za srednje šolanje, bi 
izbrali enak program in vajeniško obliko izo-
braževanja. Mentorji v podjetjih in predstav-
niki šol so ob zaključku šolanja prve gene-
racije povedali, da znanje in veščine, ki so 
jih pridobili vajenci, močno presegajo pred-
videno znanje srednjega poklicnega izobra-
ževanja. V podravski regiji se bodo v šol-
skem letu 2021/22 po vajeniški obliki izva-
jali trije obstoječi programi in dva programa 
povsem na novo. Skupno torej pet: oblikova-
lec kovin-orodjar v sodelovanju s Tehniškim 
šolskim centrom Maribor, Srednja strojna 
šola; slikopleskar-črkoslikar na Srednji grad-
beni šoli in gimnaziji Maribor ter klepar-krovec 
in dva nova programa avtoserviser in avto-
karoserist v sklopu Šolskega centra Ptuj, 
Strojna šola Ptuj. 

Kako poteka vajeništvo in katera podjetje 
lahko sprejmejo vajence?

Devetošolci so že oddali prijave na srednje 
šole, kjer so označili, v katerem programu bi 
se želeli izobraževati. Nekateri so že ob pri-
javi navedli, da jih zanima vajeniški način, 
drugi o obliki izobraževanja še razmišljajo. 

GZS zato v tem času v sodelovanju s šolami 
pripravlja različne predstavitve za bodoče 
vajence in njihove starše. Namen srečanj 
je, da bodoči vajenci lažje stopijo v kontakt 
s podjetji, se z njimi pogovorijo in mogoče 
celo že dogovorijo o sklenitvi vajeniške 
pogodbe. 

Bodoči vajenci lahko izbirajo med podjetji, 
ki so verificirana, kar pomeni, da so pregle-
dana s strani zbornic, ali imajo ustrezne 
materialne (ustreznost opreme in delov-
nih pogojev, kjer se bo vajenec lahko učil in 
dosegel cilje izobraževalnega programa) in 
kadrovske pogoje (ustrezna izobrazba men-
torjev, delovne izkušnje in pedagoško andra-
goška usposobljenost mentorjev – PAUM).  
Vsako leto vsa verificirana podjetja pro-
simo za najave učnih mest, tj. oddajo napo-
vedi, koliko dijakov in vajencev bi podjetje 
v prihodnjem šolskem letu lahko sprejelo. 
Najave podjetja še vedno lahko oddate.

Ko učenec izbere podjetje, kjer bi opravljal 
vajeništvo, se poveže s podjetjem, kjer 
dobi več informacij o tem, kako bo vaje-
ništvo potekalo. V primeru, da se učenec/
starši in podjetje dogovorijo za sodelova-
nje, se podpiše vajeniška pogodba. Po pod-
pisu pogodbe se šola poveže s podjetjem 
in pripravi načrt izvajanja vajeništva, kjer 
je točno opredeljeno, kako bo vajeništvo 
potekalo.

Podelitev priznanj podravske regije za inovacije je za Štajersko gospodarsko zbornico tradicionalen dogodek, ki 
ga organizira letos že 19. zapored, in sicer z namenom spodbujanja inovativnega razmišljanja in delovanja ter 
predstavitve dosežkov inovativnih posameznikov ali skupin v okviru podravskega gospodarskega okolja. Projekt 
se izvaja v sodelovanju z GZS in javno agencijo Spirit Slovenija. 
Posebnost letošnjega razpisa je bil inovacijski izziv: Inovacije, ki rešujejo korona krizo.

Podjetja se na razpis prijavljajo, ker:

• s svojo inovacijo kandidirajo za najvišja nacionalna priznanja za inovativnost v Sloveniji,
• s prejemom priznanja dobijo dodatno potrditev in povratno informacijo, ali so na pravi poti,
• priznanja prinesejo dodatne točke pri referencah na slovenskih razpisih za razvojna sredstva,
• s sodelovanjem vstopajo in postajajo del vedno večje skupnosti slovenskih inovatork in inovatorjev,
• je prejeto priznanje verodostojna in odmevna promocija podjetja,
• priznanje poveča kredibilnost v poslovnih pogovorih s partnerji doma in v tujini.

Letos smo na razpis prejeli 18 inovacijskih predlogov, od tega: 
• 6 PRODUKTNIH,
• 4 PROCESNE, 
• 3 DRUŽBENE, 
• 5 KOMBINIRANIH.

Prejete inovacijske predloge je ocenjevala komisija v sestavi: dr. Marjan Leber, predsednik komisije za ocenjeva-
nje inovacij, mag. Aleksandra Podgornik, članica komisije za ocenjevanje inovacij, in Franc Ferčič, član komisije 
za ocenjevanje inovacij.

Ocenjevalna komisija je prispele predloge razvrstila v pet kategorij inovacij: produktne, procesne, trženjske, orga-
nizacijske in družbene. Ocenjevanje inovacij poteka posamezno po devetih podsklopih: opis problema in njegove 
rešitve, razsežnost inovacije, opis stanja na področju inovacije, inovacijska ekipa, uporabnik, trg, finančni učinki 
in trajnostni učinki, pri čemer so podsklopi ustrezno ponderirani.

Štirje najbolje ocenjeni – zlati inovacijski predlogi se bodo uvrstili v nacionalni izbor, ki ga organizira GZS s partnerjema 
Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in javno agencijo Spirit Slovenija.

Podelitev priznanj bo potekala 30. septembra 2021 
na regionalnem nivoju. Dan inovativnosti s podelitvijo priznanj 
na državnem nivoju bo potekal 12. oktobra 2021.

Priznanja za  
inovacije v Podravju 
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Kako imate v podjetju organizirano inovativno dejavnost?
V podjetju Ledinek Engineering je inovativnost »modus operandi« našega dela. Celotni razvoj podjetja in naših izdelkov temelji na raziskovanju novih 
možnosti in iskanju rešitev za nove in nove izzive. Drznemo si izzivati prihodnost. Ponosni smo na inovativni duh svojega kolektiva in vedno znova 
izbiramo to pot. Skrbimo za dobro povezane delovne time, kjer se posamezniki medsebojno spodbujajo pri dajanju novih idej. Na tak način se znanje in 
izkušnje članov kombinirajo v celoto, ki povezuje vse naše oddelke.

Kako je covid-19 vplival na inovativnost v  podjetju?
Koronavirusna bolezen, ki se je v preteklem letu razširila v pandemijo, je tudi naše podjetje nepričakovano postavila pred kar nekaj izzivov, ki smo jih, 
tako lahko sedaj ocenimo, dokaj uspešno premagali. Obrestovali sta se prilagodljivost in iznajdljivost – pragmatične rešitve, predvsem pa pripravlje-
nost in želja naših sodelavcev obvladati krizno situacijo in iz nje iziti močnejši in izkušenejši. Ker smo v veliko procesov že pred nastopom izrednih raz-
mer uvedli digitalizacijo, smo lahko povsod, kjer je narava dela to dopuščala, nemoteno nadaljevali z delom na daljavo. Smo pa hkrati še več pozornosti 
posvetili rednemu komuniciranju med sodelavci in med oddelki, kar se je izkazalo za dobro prakso, ki se bo ohranila tudi v prihodnje.

Gregor Ledinek, direktor podjetja Ledinek Engineering, d. o. o.
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Infopika – brezplačno 
svetovanje za člane ŠGZ

Mojca Tominšek
Koordinatorka Infopike

mojca.tominsek@stajerskagz.si

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

Infopika ŠGZ – ko nimate odgovora na strokovno vprašanje, vezano na poslovanje podjetja, vam ga s pomočjo 
strokovnjakov posredujemo mi.
Storitev Infopika ŠGZ obstaja že vse od začetka delovanja Štajerske gospodarske zbornice kot samostojne zbornice, 
pa vendar se te brezplačne podpore za podjetja, ki so člani zbornice, poslužuje le manjši krog članov.
Imamo organizirano mrežo zunanjih strokovnjakov, s pomočjo katerih nudimo članom svetovanja na nekaterih ključnih 
področjih poslovanja podjetij, mrežo pa tudi dopolnjujemo z novimi področji, odvisno od povpraševanja in aktualnosti 
tematike.

Nekaj pogostih vprašanj zadnjega leta iz treh najbolj pomembnih področij svetovanj:
(svetovanje o primernem poslovnem videzu, primerni telefonski in spletni komunikaciji, učinkoviti in profesionalni 
izvedbi spletnih sestankov, izmenjevanju poslovnih vizitk, primernem obnašanju s tujimi poslovnimi partnerji, 
promocijskih/poslovnih darilih)

DAVKI IN FINANCE 
Državne pomoči v času covida-19, kako jih uveljaviti, poračunati in vračati? Kako obračunavati DDV pri poslovanju s 
tujino? Terjatev poslovnega partnerja v tujini, kaj narediti? Kako izplačati regres za nazaj? Kako obračunati stroške 
dela pri napotenih delavcih? Kako s finančnega vidika urediti statusno preoblikovanje iz s. p. v d. o. o.?

DELOVNO-PRAVNO PODROČJE 
Katera kolektivna pogodba velja za naše podjetje? Na kaj je potrebno biti pozoren pri odpuščanju delavca? Kako 
odrejati letni dopust v času pandemije? Odsotnost delavcev zaradi višje sile v času pandemije – kako to urediti? 
Katera dokumentacija in postopki so potrebni pri napotitvi delavca na delo od doma? Kako v pogodbi o zaposlitvi 
opredeliti kraj opravljanja dela, če je lokacij več? Kakšni so postopki pri upokojitvi delavca? Kako urediti testiranje 
prisotnosti protiteles proti covidu-19 v internih aktih?

PRAVNO PODROČJE 
Kako izterjati dolg od dolžnika z zaprtim TRR? Kako prijaviti terjatev v zapuščinski postopek? Garancija na izdelek, 
kdo nosi stroške demontaže in montaže? Kako sestaviti sporazum med delodajalcem in delavcem glede poravnave 
škode, povzročene s strani delavca? Dobili smo pogodbo s strani poslovnega partnerja, ali je kaj, na kar moramo biti 
pozorni? Lastniška razmerja in pravice, kakšne pravice imajo lastniki pri poslovanju družbe?

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

SPOT svetovalka 
vesna.herzenjak@stajerskagz.si
www.spot-podravje.si

Proaktivni tržnik 21. stoletja4 

Ste se kdaj vprašali, koliko priložnosti zamu-
jate, ker vaši zaposleni ne znajo razmišljati za 
stranke, jim kaj dodatno ponuditi, zaključevati 
prodaje? Vsem je kdaj težko dvigniti slušalko 
in dogovoriti sestanek. Kako torej voditi pro-
dajni klic, da osebi na drugi strani ne bo vzel 
več kot 5 minut, vi pa boste nekomu resnično 
pomagali in hkrati še prodali? Temu rečemo 
umetnost prodaje, ki se je moramo naučiti, 
saj lahko pričakujemo, da bo v bodoče še 
več trženja potekalo na daljavo.

Ni rojenih tržnikov, dober tržnik se naredi. 
Razmišlja za stranke, on jih spomni, ko je čas 
za ponoven nakup, obvladuje svoj ciljni trg 
in točno ve, kdo so njegove stranke in kdaj 
kaj potrebujejo. Dober tržnik oblikuje tako 
ponudbo, da izpostavi koristi, daje garan-
cije in zelo dobro ve, v čem je njegova edin-
stvenost, posebnost. Predvsem pa sodo-
ben tržnik obvladuje prodajne spodbude in 
zaključevanje prodaje. 

Nenehne izboljšave

Proaktivni tržnik je predan svojemu poslu, 
nenehno išče izboljšave, kako lahko svojo 
ponudbo in odnos do strank izboljša, 
nadgradi. Je hiter in odziven, predvsem pa 
svoj uspeh načrtuje. Skrbi za baze obstoje-
čih in potencialnih kupcev in ima jasno izde-
lan letni načrt, kdaj bo katero skupino kon-
taktiral in kaj ji bo ponudil. Dober tržnik redno 
analizira svoje prodajne razgovore in aktivno-
sti, spremlja in analizira odgovore kupcev ter 
uvaja izboljšave. 

Psiholog – komunikator –  tržnik 

In kako voditi prodajni razgovor, da vam bo 
kupec najprej prisluhnil, potem pa ga boste še 
prepričali? Biti morate dober psiholog, da ugo-
tovite, »kje kupca čevelj žuli«, kaj je njegov pro-
blem. To ugotovite s postavljanjem pravih vpra-
šanj. Se pravi, da na začetku razgovora najprej 
kratko pozdravite, poveste, zakaj kličete, in nato 
zastavite 3–5 vprašanj, da ugotovite, ali se 
kupec sploh zaveda problema. Kupca morate 
prepričati, da ima problem, da je problem resen, 
ki zahteva takojšno rešitev, in da bo vaša reši-
tev odpravila njegov problem. Če postavite 
prava vprašanja, razvijete dialog. Vsak rad pris-
luhne, ko gre zanj (prepoznate njegov izziv) in 
ko rešujete njegovo situacijo. Šele tukaj zač-
nete predstavljati vaše rešitve. Če ste naredili 
domačo nalogo pred klicem in preverili na spletu 
vse, kar je bilo moč izvedeti o vašem kupcu, ste 
si tudi že prej pripravili 2–3 ustrezne rešitve. 
Sedaj morate biti samo dober komunikator, 
da skomunicirate, katera rešitev mu najbolj 
ustreza. In po obravnavanju ugovorov, poda-
janju prodajnih argumentov na koncu razgo-
vora tudi prodate. Ne odnehajte prehitro. Trikrat 
morate dobiti ne, preden odložite slušalko. 

Profesionalen tržnik torej ne uporablja prisile in 
agresivnega trženja, ni zgolj predstavljalec izdel-
kov in storitev. Ampak uporablja znanje, ener-
gijo in domišljijo, posluša kupca in zanj razmi-
šlja, ne ponuja izdelkov in storitev, temveč zago-
tavlja rešitve, nudi koristi in prihrani stroške. Da 
pa to zmore, mora poznati potrebe kupca, imeti 
mora resničen interes kupcu pomagati, poznati 
in obvladovati mora svojo stroko, verjeti v svoje 
izdelke ali storitve, vedeti, komu so namenjene. 
Predvsem pa mora vedeti, v čem se razlikujejo 
od drugih, kaj je torej posebnost podjetja.

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

Trženje v 
negotovih 
časih

4Prispevek je povzetek predavanja »Trženje na daljavo«, ki ga je imela Tanja Verhovnik 18. maja 2021 na ŠGZ
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Vsega skupaj je bilo v obdobju treh let (od marca 
2018 do aprila 2021) izvedenih 1.583 svetovanj, 
od tega je bilo 82 % svetovanj izvedenih za za-
poslene, 18 % pa za ožje družinske člane (partner, 
otroci). Prevladovala so telefonska svetovanja, 
najpogosteje pa so posamezniki koristili sveto-
vanja zaradi duševnih stisk oziroma čustvenih 
težav.

Pilotska podjetja so izrazila zadovoljstvo s sode-
lovanjem v projektu, saj so na tak način zaposle-
nim omogočila strokovno pomoč pri reševanju 
stisk in težav, hkrati pa opažajo tudi, da je program 
prispeval k destigmatizaciji področja duševnega 
zdravja.

V  okviru projekta »Celovita psihosocialna 
podpora podjetjem za aktivno in zdravo 
staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in 
aktivno v prihodnost!« smo za več kot 11.000 
zaposlenih iz sedmih pilotskih podjetij izvajali 
Program celovite podpore podjetjem za ob-
vladovanje in preprečevanje psihosocialnih 
dejavnikov tveganj (v nadaljevanju Program 
PSDT). Program je v prvi vrsti namenjen kre-
pitvi in ohranjanju duševnega zdravja zapo-
slenih ter hkrati motiviranju zaposlenih, da 
prevzamejo skrb za lastno duševno zdravje.

Rezultati projekta 
opogumljajo

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

Operacijo NAPREJ sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

KLJUČNE AKTIVNOSTI PROGRAMA PSDT:

1. Brezplačna zaupna psihološka svetovanja za 
zaposlene in njihove ožje družinske člane 

2. Izobraževanja za različne skupine zaposlenih 
(vodstveni kadri, promotorji duševnega zdravja, 
zaposleni)

3. Informiranje in osveščanje zaposlenih o  
aktivnostih programa in duševnem zdravju

6 %

6 %

6 %

6 %

VIDEO

TELEFONSKA

OSEBNA

E-SVETOVANJA

Izkušnje Elektra Celje, d. d., s Programom PSDT:
V sodobnem življenju se pogosto srečujemo s psihosocialnimi dejavniki tveganja, po drugi strani pa je duševno zdravje še vedno tabu 
tema. Vsesplošna zdravstvena kriza v povezavi s covidom-19 je povzročila dodatne duševne obremenitve zaposlenih. Program PSDT 
je odlična podpora našemu podjetju za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih, saj omogoča anonimna in strokovna 
svetovanja zaposlenim ter hkrati odpravlja predsodke v zvezi z duševnim zdravjem. Takšnega neodvisnega in strokovnega 
sodelovanja ter podpore bi si želeli tudi v prihodnosti.
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Dejavniki tveganja za 
poškodbe in nezgode tudi 
v domačem okolju

Področje aktivnega in zdravega 
staranja na delovnih mestih v zad-
njem obdobju pridobiva na svoji 
pomembnosti. V podjetjih postajajo 
posebej pomembni ukrepi, ki poudar-
jajo področja varnosti in zdravja na 
delovnem mestu, vseživljenjskega 
učenja ter psihosocialnih dejavni-
kov tveganja, v zadnjem času pa tudi 
področje prožnih oblik dela.

Da je promocija zdravja na delovnem 
mestu izjemnega pomena za podje-
tja kohezijske regije Vzhodne Slove-
nije, priča tudi dejstvo, da si je dve 
tretjini podjetij od 65, ki aktivno sode-
lujejo v 2. sklopu projekta, v času 
izvajanja projekta POLET izbralo 
izvajanje ukrepa na področju var-
nega in zdravega delovnega okolja. 
Zavedajo se, da kar polovico aktiv-
nega dela dneva preživimo na delov-
nem mestu in so programi telesne 
dejavnosti na delovnem mestu lahko 
dobra rešitev, s pomočjo katere se 
povečuje delovna storilnost in hkrati 
ohranja tudi zdravje ter dobro poču-
tje zaposlenih. Pomembna pa je tudi 
urejenost okolja po ergonomskih pri-
poročilih, saj s tem pripomoremo k 
večjemu udobju in posledično k večji 
produktivnosti in zadovoljstvu na 
delovnem mestu, kar se navsezadnje 
kaže v večji uspešnosti podjetja.

Julija Peklar
Strokovna sodelavka IRI Ljubljana 
julija.peklar@iri-lj.si
www.projekt-polet.si

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

Potrebujete idejo za ukrepe na področju varnega in zdravega 
delovnega okolja? 

1. Omogočite zaposlenim, da ob pojavu utrujenosti ali bolečine iz-
vajajo ustrezne raztezne vaje med delom, npr. jutranjo telovadbo, 
počepe med krajšimi odmori, vaje za hrbtenico ipd. Ideje lahko 
dobite na spletu, kjer se nahaja veliko brezplačnih posnetkov, ki 
jih lahko pošljete sodelavcem po elektronski pošti ali posnetek 
zavrtite na skupnem TV-zaslonu, projektorju …

2. Vključite predloge zaposlenih in upoštevajte njihove želje pri 
zamenjavi dotrajane delovne opreme ali nabavi bolj ergonomske 
opreme (npr. mize, stoli, razni ergonomski pripomočki, velikost 
ekrana, oblika miške ipd.).

3. Redno ozaveščajte zaposlene z izvedbo delavnic s tega področ-
ja, praktičnimi prikazi vadb ali dvigovanja bremen, posredujte jim 
pisna gradiva o pravilni postavitvi in uporabi delovne opreme.

4. V primeru skupnih prostorov zagotovite zaposlenim opremljen 
»miren kotiček« za delo, brez elementov hrupa (kot npr. pogovori, 
telefonska in računalniška brnenja, vibracije), kamor se lahko 
zaposleni umakne, kadar potrebuje več koncentracije in miru pri 
svojem delu.

5. Oblikujte »atraktivno stopnišče«, da bi zaposlene spodbudili k 
uporabi stopnišča namesto dvigala. Na stene stopnišča prilepi-
mo zabavne motivacijske posterje oz. poleg vrat ali dvigala na-
mestimo kratka, zabavna sporočila, ki opominjajo na blagodejne 
učinke uporabe stopnišča.

6. Omogočite možnost dinamičnega delovnega mesta in delovišča. 
Razbremenitev prisilne drže zaradi nenehnega sedenja je zelo 
pomembna, zato lahko npr. nabavite mize z nastavljivo višino, ki 
omogočajo možnost stoječega dela.
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V podjetju Weiler Abrasives dajemo velik 
poudarek zdravju in dobremu počutju naših 
zaposlenih. Stremimo k temu, da se vsi v podjetju 
dobro počutimo. 

Da bi pri naših zaposlenih vzpodbudili zani-
manje za zdrav način življenja, smo se v okvi-
ru projekta Polet za temeljni ukrep odločili za 
»Objavo zdravih receptov v mesečnih novicah 
organizacije”. Našim sodelavcem želimo po-
dati čim več znanja na področju zdrave preh-
rane, uravnovešenega prehranjevanja ter jih 
tako navdušiti za pripravo zdravih obrokov in 
uporabo zdravih receptov v njihovem vsak-
danu. V okviru projekta smo zbirali zdrave 
recepte naših sodelavcev, nato pa smo jih 
objavili v internemu časopisu ter hkrati na 
vseh TV-ekranih, na vseh 3 lokacijah našega 
podjetja. Sodelavci so tako imeli možnost 
sodelovati s prispevanjem zdravih receptov, 
hkrati pa so imeli možnost pregleda nad re-
cepti ostalih sodelavcev. V podjetju smo na ta 
način dvignili osveščenost o zdravem načinu 
prehranjevanja ter zaposlene spodbudili k pripravi  
zdravih receptov v njihovem vsakodnevnem 
življenju. 

Poleg krovnega projekta smo se odločili še za 
implementacijo dodatnega ukrepa »Zaposleni 
ustvarjajo«. Med zaposlenimi se zagotovo najde-
jo posamezniki, ki so zelo kreativni in umetniško 
nadarjeni. V ta namen smo se v podjetju odločili 
ponuditi platformo, na kateri so lahko zaposleni 
pokazali svoje umetnine, katere ustvarjajo v svo-
jem prostem času (fotografije, slike, ročni izdel-
ki, unikaten nakit, šivanje oblačil, pisanje pesmi 
itd.). Fotografije izdelkov naših sodelavcev smo 
razstavljali oz. objavljali na vseh TV-ekranih v 
podjetju. Na ta način smo jim dali možnost, da 
se nam predstavijo še na drugačen način, kot 
smo ga običajno vajeni. S tem smo vplivali na 
vzpostavitev zanimanja za njihove izdelke ter 
na prepoznavnost in razširitev njihove socialne 
mreže znotraj podjetja.

Skozi implementacijo obeh projektov so nam 
bile v veliko pomoč tudi smernice na portalu Po-
let. Redno smo spremljali njihovo gradivo (razne 
aktualne članke, zanimive videovsebine, poučne 
zloženke) in jih v različnih tematskih sklopih ob-
javljali na vseh TV-ekranih v podjetju. Tako smo 
poskrbeli za maksimalno informiranost naših 
zaposlenih o zdravem načinu življenja.
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Strateška razvojno-inovacijska 
partnerstva  vstopajo v tretjo 
fazo Dr. Dragica Marinič 

Koordinatorica SRIP – Krožno gospodarstvo in 
Vodja projektne pisarne ŠGZ
dragica.marinic@stajerskagz.si
www.srip-krozno-gospodarstvo.si

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

SRIP – Krožno gospodarstvo: iz linearnega v 
krožno 

Krožno gospodarstvo v Sloveniji in Evropi pred-
stavlja skupno odgovornost za doseganje traj-
nostne in zelene prihodnosti ter večje blaginje, 
vključno z dodano vrednostjo na zaposlenega.

Za doseganje posameznih ciljev, opredeljenih 
v Akcijskem načrtu SRIP – Krožno gospodar-
stvo tretja faza, se člani SRIP intenzivno pove-
zujejo pri skupnem razvoju visokotehnoloških 
izdelkov in storitev, vzpostavitvi verig vrednosti 
za lažji prehod na globalni trg ter trženjski in 
razvojni internacionalizaciji, kot je primer inicia-
tiva Vanguard, ki je namenjena razvoju pilotnih 
projektov na ravni EU. 

SRIP – Krožno gospodarstvo prispeva z 
navedenimi aktivnostmi k uresničevanju 
slovenske strategije pametne specializacije 
S4, hkrati pa izvaja ob zgoraj navedenih še 
druge naloge, kot so:

• razvoj  in podpora rabi trajnostne energije,

• informiranje, izobraževanje, usposabljanje, 
pridobivanje novih znanj in veščin ter razvoj 
krožnih kompetenc za zaposlene,

• razvoj zelenih funkcionalnih materialov in 
zelenih tehnologij in procesov, 

• razvoj ponovne uporabe/predelave/reciklira-
nje različnih odpadkov za razvoj novih sekun-
darnih surovin ter inovativnih rešitev za teh-
nološke vode ter gospodarjenje s pitno vodo,

• spodbude k večji energetski in snovni učin-
kovitosti ter zapiranju krožnih zank,

• podporne storitve, npr. pri prehodu v niz-
koogljično družbo, analizi življenjskega 
cikla izdelka, analizi od zibelke do zibelke, 
okoljske storitve, razvoj digitalnega 
potnega lista materialov z uporabo 
blockchain tehnologij ipd.  

SRIP – Krožno gospodarstvo prav tako pri-
speva k uresničevanju Evropskega zelenega 
dogovora, EU Akcijskega načrta za krožno 
gospodarstvo ter k doseganju ciljev trajno-
stnega razvoja in zmanjšanju podnebnih vpli-
vov  gospodarstva – z usmeritvijo k ničelnim 
emisijam toplogrednih plinov. 

Evropa sledi cilju, 
da postane prva 
podnebno 
nevtralna celina 
do leta 2050.
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Povezovanje in sodelovanje med SRIP-i 

je ena izmed stalnic delovanja SRIP – Kro-
žno gospodarstvo. SRIP – Krožno gospo-
darstvo je tako sodeloval s  SRIP MATPRO 
in SRIP TOP, in sicer 4. junija 2021 v okviru 
20. okoljskega dneva gospodarstva GZS na 
virtualni strokovni konferenci »Gospodarske 
verige vrednosti v luči zelenega prehoda«. 

SRIP MATPRO je predstavil nekatere dosežke 
energetsko intenzivne industrije – proizvodnje 
materialov s poudarkom na proizvodnji alumi-
nija, kjer so sodelovali predstavniki inštitucij 
znanja in gospodarstva, iz Taluma, d. d., Kidri-
čevo, Impola 2000, d. d., in podjetja  AFormX, 
d. o. o. Izpostavljena sta bila nujnost demon-
stracijskih centrov in dejstvo, da bo potreben 
prehod energetsko intenzivne industrije v pod-
nebno nevtralnost, ki jo bo možno doseči tudi 
v okviru nacionalnega načrta za okrevanje in 
odpornost. 

SRIP TOP je predstavil nove pobude EU o traj-
nostnih izdelkih in digitalnega potnega lista 
izdelkov, ki jih je predstavila strokovnjakinja 
za okolje in trajnost iz strokovnega združe-
nja Orgalim – Evropske tehnološke industrije 
(https://orgalim.eu/). Prav tako je bil predsta-
vljen razvoj koncepta digitalnega dvojčka pro-
dukta, ki v prihodnje omogoča povezavo med 
člani SRIP TOP in SRIP – Krožno gospodarstvo 
z vidika digitalizacije in krožnosti.

Spomnimo se namena SRIP-ov: okrepiti raziskovalno 
razvojno-inovacijsko povezovanje gospodarstva, ra-
ziskovalnih organizacij ter drugih relevantnih razvojnih 
deležnikov, ki delujejo na posameznem področju upora-
be Strategije pametne specializacije (S4), da bi dosegli 
sistematično povezovanje v mednarodne verige vred-
nosti, v prvi vrsti visokotehnološke izdelke, storitve, 
procese in tehnologije, in zagotovili celovito podporno 
okolje v Sloveniji, vključno z razvojem kadrov. Področja 
delovanja SRIP-ov:

• SRIP Pametna mesta in skupnosti
• SRIP Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
• SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
• SRIP Trajnostna pridelava hrane
• SRIP Trajnostni turizem
• SRIP Tovarne prihodnosti
• SRIP Zdravje – medicina
• SRIP Mobilnost
• SRIP Razvoj materialov kot končnih produktov
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SRIP – Krožno gospodarstvo je na konferenci 
predstavil:

1. Pomen mednarodnega sodelovanja članov 
SRIP v iniciativi Vanguard, ki je namenjena 
medregijskemu sodelovanju partnerjev na pre-
bojnih gospodarskih področjih (https://www.
s3vanguardinitiative.eu/).  O namenu in delo-
vanju iniciative Vanguard je spregovorila stro-
kovnjakinja Ilaria Re iz Združenja zelene kemije 
Lombardije, Italije in tehnična koordinatorica 
iniciative Vanguard za pilot biogospodarstva, v 
katerega se vključuje tudi Slovenija. Izpostavila 
je tudi metodologijo izbora pilotov v letu 2021. 

Predstavljen je bil še gospodarski pilot  SM-
Bio-LNG/trajnostna mobilnost z uporabo bio-
metana – utekočinjenega zemeljskega plina 
(SMBio-LNG), ki je inovativni primer industrij-
ske demonstracije v okviru iniciative Vanguard 
o pretvorbi odpadkov v zeleno energijo za traj-
nostno mobilnost za težka vozila. Biometan se 
proizvaja izključno iz obnovljivih virov, ki se obi-
čajno štejejo za odpadke, kot so gnoj, kmetijski 
ostanki in agroindustrijski stranski proizvodi. 
Več: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en-
-US/w/sustainable-mobility-using-renewable-
-liquefied-biomethane-lombardy-italy.

2. dva demo pilotna projekta       

• Odpadki kot vir sekundarnih surovin – Poly 
krožnost, ki sta ga predstavila mag. Slavko 
Dvoršak iz Surovine, d. o. o., ki je vodilni par-
tner, in dr. Mojca Poberžnik iz podjetja IOS,  
d. o. o. Udeleženci konference so se  
seznanili s potekom razvoja inovativne  

tehnologije za kemijsko in biokemijsko raz-
gradnjo odpadne (plastične) embalaže do 
visoko kvalitetnih sekundarnih surovin z 
dodano vrednostjo za samostojno uporabo 
(plini, kemikalije, olja/goriva itd.) ali vkom-
poniranje v nove izdelke, kot so biopolime-
ri. Demo pilot rezultira v postavitev pilotno 
demonstracijske naprave v podjetju IOS, 
oblikovanje novih krožnih poslovnih mode-
lov ne/naravne embalaže – prispevek k po-
večevanju snovne učinkovitosti in k obliko-
vanju digitalnega potnega lista materialov.  
 
 
 
 

• Pilotni demonstracijski center Melamin 
(PDC), ki ga je predstavil dr. Igor Mihelič 
iz Melamina, d. d., Kočevje, je prvi pilotno 
demonstracijski center, ki omogoča ra-
zvoj novih tipov aminosmol na biološki 
osnovi, uporabnih v končnih proizvodih 
različnih industrij, npr. premazi, v gradbe-
ni, papirni industriji ipd., pri čemer je bil 
izziv, da so aminokisline na osnovi obno-
vljivih virov enako ali bolj kakovostne od 
obstoječih klasičnih na trgu. Razviti so 
bili tudi novi separacijski tehnološki po-
stopki za proizvodnjo končnih proizvodov. 
Sliki 2 in 3 prikazujeta tehnološke rešitve. 
 

Separacijske pilotne tehnologije (Vir: Melamin)  

Možen ogled  in informacije za sodelovanje: 
mojca.poberznik@ios.si ali  
srip@stajerskagz.si. 

Možen ogled in informacije za sodelovanje: 
igor.mihelic@melamin.si ali 
srip@stajerskagz.si.
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Projektna pisarna Women in Business

V zadnjih pomladanskih dneh aprila se je 
odvila Konferenca mednarodnega ženskega 
podjetništva, na kateri so bile predstavljene 
tudi posamezne zgodbe izzivov, padcev in 
priložnosti, s katerimi se soočajo ženske na 
poti v svet podjetništva. Poglejmo si nekatere 
izmed njih.

ANJA SEMENIČ podjetnica in nepremičninska 
posrednica, je po 24 letih dela v založniškem 
podjetju pristala na zavodu za zaposlovanje. 
Strast do nepremičnin se je skozi preteklo delo 
že zrcalila in njena komunikativna narava ter 
pristen in neposreden odnos so bili le začimba. 
Ideja od hobija do biznisa se je porodila šele 
ob spoznanju, da bo z vsem znanjem in izkuš-
njami potrebno nekaj narediti. Želja, ki je dolgo 
let v njej klila, je bila poplačana z odločitvijo, da 
postane samostojna podjetnica – nepremičnin-
ska posrednica. Po uspešno opravljenemu pre-
izkusu 100-urnega izobraževanja je sledil zago-
vor poslovne ideje in še zadnji izziv – nepremič-
ninska licenca. Sedaj, po treh in pol letih dela, se 
s ponosom spominja začetkov prehojene poti, 

mreženja z isto mislečimi podjetnicami in podje-
tniki, ob katerih se je urila in vstopala na samos-
tojno pot. Ker pravi, da učenja ni nikoli konec, je 
kljub obilemu delu in uspešno izpeljanim poslom 
posegla še globje v stroko in vpisala magistrski 
študijski program Pravo in management nepre-
mičnin. Pridobljeno znanje, kot pravi sama, utr-
juje samozavest in več kot ga imaš, več ga lahko 
daš.

Zelo zanimiva predstavnica ženskega spola, ki pravi, 
da ima nadvse 'staromoden' poklic, je PETRA ŠKARJA 
– 5KA, podjetnica, pisateljica, predavateljica. Sama je 
dokaz, da je kriza priložnost za osebnostno in poslovno 
rast. Največje poslovne zgodbe niso zrasle z danes na 
jutri, so rezultat malih vzponov in padcev, ki (pri)peljejo 
do uspeha. Omenila je, da je biti pisateljica pravzaprav 
'nič kaj seksi poklic'. Kdo pa danes, ob vseh digitaliza-
ciji in robotizaciji', še sploh bere knjige?! Statistično gle-
dano, je uspeti v svetu založništva v tem obdobju prej 
izjema kot pravilo. Je pa uspeh, če zmoreš med 1400 
založniki, kolikor je trenutno registriranih v Sloveniji, s 
svojo drugačnostjo in inovativnostjo uspeti. Ampak – 
ja, vedno obstaja ampak, je pisateljevanje zelo nedono-
sen posel. Zato Petra polaga vsem na srce, da če imajo 
ideje in želje po velikem zaslužku, najdejo kaj drugega. 
To delo moraš res imeti rada. Kreativna in sočutna 
ustvarjalka zgodb je zaključila s pomenljivimi bese-
dami: “V svetu je ogromno zgodb, ki si zaslužijo živeti 
večno, le prisluhniti jim je treba.” 

Projekt: Pospeševanje ženskega podjetništva v Podonavju
Štajerska gospodarska zbornica, simona.vajnhandl@stajerskagz.si  

Ženske podjetniške zgodbe
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VITA STARMAN je blogerka in mamica, njen 
naziv je 'multipraktik', uspešno pluje po raz-
ličnih platformah in vzdržuje ravnotežje med 
poslovnih in zasebnim življenjem. Njena 
zgodba o začetkih podjetništva sega dve leti 
in pol nazaj in se začenja doma, v družin-
skem krogu, pri kuhanju in pripravi hrane za 
svojo hčerkico Emo. Napisala je blog in sle-
dilo je spogledovanje s sodobnimi tehnologi-
jami, s sledilci in sledilkami in ustvarjanjem 
nove publike. Pa smo spet pri hobiju, ki je pre-
rasel v biznis. Medtem ko je hčerka rasla, so 
se spreminjale tudi kuharske zgodbe, dobivale 
so nove dimenzije. Bloganje je postalo njen 
življenjski stil, v katerega je bila 'nehote' vklju-
čena vsa družina. Ker imajo socialna omrežja 
tudi svoje pasti, poskuša biti bolj v ospredju 
ona sama, ne pa družina, čeprav vsi člani radi 
sodelujejo. Biti bloger se sliši zelo enostavno 
in nič kaj zahtevno. A kot pravi sama, je to 
delo zelo organizirano in ciljno usmerjeno. 
Vsako delo ima svoje prednosti in slabosti, 
ena izmed prednosti je vsekakor, da si lahko 
sama določa čas aktivnosti, pomanjkljivost pa 
je, da nikoli zares in popolnoma ne neha razmi-
šljati o prihodnjih akcijah, saj si ne more privo-
ščiti večdnevni ali tedenski umik. Njeno delo ni 
hobi, od tega živi. Marsikdo se ne zaveda, da 
je 80 % stvari, ki jih počne, neplačanih, od tis-
tih 20 % sponzoriranih pa mora preživeti. Piše 
bloge, aktivna je na Instagramu, ustvarja pa 
tudi vsebine za različna podjetja. Influencer 
se sicer sliši moderno, a za vsem tem stoji 
predanost in trdo delo. To ni poklic, s katerim 
bi obogatel, te pa zelo obogati.

MILENA PIVEC in ZALA STANONIK, družin-
sko in poslovno povezani ženski, mati in hči 
iz Založbe Pivec. V zelo interaktivno obarva-
nem dialogu smo izvedeli, kako funkcionirajo 
odnosi med zaposlenimi na družinski ravni. 
Milena Pivec je s ponosom povedala, da je 
prav to pomlad njihova založba dosegla polno-
letnost. Pretekle dolgoletne izkušnje na podro-
čju založništva so bile dobra popotnica, da se 
je podala na samostojno pot. Poslovna žilica, 
ki jo je gojila v sebi, je ugledala luč sveta v 
času, ko so bili otroci že dokaj samostojni in 
se je lahko posvetila lastnim ciljem. Za to je 
bilo seveda potrebno kar nekaj poguma, nare-
diti dober program, ga finančno ovrednotiti in 
dobiti zagonski kapital. Izzivi, s katerim so se 
v začetku soočali, so bili tudi kadri, vsi družin-
ski člani so bili vpeti. Zala je že kot študentka 
pomagala mami na različne načine, tudi 
fizično, kot je pospravljanje skladišča ali preto-
varjanje knjig. Sledila je zaposlitev v podjetju, 
ki ga skupaj vodita. Konflikti? Da, konflikti so 
pač sestavni del življenja, pomembno je, da jih 
znamo reševati. Po hierarhični lestvici je sicer 
'šefinja' mama Milena, hči Zala z vso spoštlji-
vostjo in priznanjem priznava njeno vlogo. 
Skrbi glede predaje podjetja na potomce ni. 

Projekt je sofinanciran s sredstvi EU skladov (ESRR, IPA, ENI).
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Dr. Vlasta  Krmelj, univ. dipl. inž.
Zunanja sodelavka ŠGZ
vlasta.krmelj@energap.si 
www.h2greentech.eu

Energetska učinkovitost  
v podjetjih

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

(dragica.marinic@stajerskagz.si,  
tel.: 02 220 87 24)

• Ksenija Ilich, strokovna sodelavka ŠGZ, 
(kseniija.ilich@stajerskagz.si,  
tel.: 02 220 87 25)

Štajerska gospodarska zbornica 
aktivno sodeluje v mednarodnem 
projektu »SMEmPOWER efficien-
cy«, ki ga sofinancira EU v okviru 
programa Horizon 2020.

SMEmPOWER efficiency

Velikost svetovnega trga zelenih tehnologij in 
trajnostnih produktov se bo po nekaterih razi-
skavah povečal z 11,2 milijarde USD v letu 2020 
na 36,6 milijarde USD do leta 2025. Vse večja 
ozaveščenost v zvezi z okoljskimi vprašanji in 
naraščajoče zanimanje potrošnikov ter industrije 
za uporabo čistih energetskih virov spodbujajo 
sprejemanje zelenih tehnologij in trajnostnih 
rešitev ter storitev na trgu. 

Usmerjenost v “zeleno” usmerja razvoj

Energetska učinkovitost v podjetjih in razmi-
slek o podnebni (ogljični) nevtralnosti je eden 
izmed temeljnih pristopov, ki vodijo podje-
tje k trajnostni rasti, uporabi in razvoju pod-
nebno nevtralnih produktov in storitev. Kupci 
ali stranke vedno bolj iščejo podjetja, ki s svo-
jimi produkti ali storitvami izkazujejo zaveza-
nost dolgoročno sonaravnemu in vzdržnemu 
razvoju. Prav tako se tudi investitorji ozirajo za 
vlaganji v tako imenovane zelene tehnologije in 
podjetja. Če smo še pred nekaj leti govorili, da 
je zeleno podjetje trenutna marketinška akcija 
ali moda, danes ugotavljamo, da vedno več 
podjetij že izkazuje svoje delovanje tudi preko 
proizvedenih emisij ogljikovega dioksida (CO2) 
oziroma ogljičnega odtisa. Zeleni dogovor EU, 
ki bo usmerjal razvoj in financiranje v prihod-
njih 10 letih, prav tako postavlja energetsko 
učinkovita podjetja v center dejavnosti. Tako z 
vidika lokalne ali mednarodne konkurenčnosti 
kot kratkoročnega in dolgoročnega razvoja 
je pomembno, da se tudi slovenska podjetja, 
predvsem mala in srednja podjetja, čim prej 
posvetijo temu področju in ujamejo razvojni val 
podnebne nevtralnosti.
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Energetska učinkovitost postaja konkurenčna 
prednost 

Želja ali zahteva kupca, da produkt ali stori-
tev ne presega določenega števila kilogra-
mov CO2,  je realnost tudi v Sloveniji. Zato je 
zelo pomembno, da podjetja, ne glede na veli-
kost, razumejo pojem energetske učinkovitosti, 
obnovljivih virov energije in emisij ogljikovega 
dioksida. Zmanjšanje rabe energije in uporaba 
obnovljivih virov energije hkrati pomeni za pod-
jetje varčevanje z denarjem. Nekatere aktivno-
sti zahtevajo začetna vlaganja, vendar se vlo-
žena sredstva običajno zelo hitro povrnejo. Sle-
denje trendom energetske učinkovitosti daje 
podjetju konkurenčno prednost, znižuje stro-
ške in izboljšuje kvaliteto proizvodov ali sto-
ritev ter hkrati pripomore k razvoju podjetja. 
Pri skrbi za energetsko učinkovitost v podje-
tju in zmanjšanju emisij CO2 so koristi za pod-
jetje sledeče: znižanje operativnih stroškov, 
povečanje prodaje in ustvarjanje novih prihod-
kov, utrditev dobrega imena podjetja in pove-
čanje lojalnosti do kupcev, usklajenost z med-
narodnimi standardi in zakonodajo, izboljšanje 
učinkovitosti dela, uporaba novih tehnologij in 
nove priložnosti za razvoj. Prvi korak k nave-
denim aktivnostim je energetski pregled podje-
tja in priprava akcijskega načrta zmanjševanja 
rabe energije in emisij CO2.  

V okviru projekta se izvajajo aktivnosti, ki lahko 
pomagajo podjetju pri energetskih pregledih, 
vzpostavitvi in razvoju energetsko učinkovitega 
in podnebno nevtralnega delovanja ter razvoja. 

Skupaj z Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za stroj-
ništvo in Energetsko agencijo za Podravje izva-
jamo izobraževanja in svetovanja za podjetja. 
V okviru izobraževanja so udeleženci pridobili 
številna znanja, ki so jim omogočala pregledati 
svoje podjetje in pripraviti ukrepe na določe-
nem področju. Ko so bili preračunani ekonomski 
kazalci, se je videlo, da lahko tudi ukrepi s krat-
kimi vračilnimi dobami pripomorejo ne samo 
k manjši rabi energije, ampak tudi k boljšemu 
delovanju in vzdrževanju sistemov ali procesov, 
kar pozitivno vpliva na konkurenčnost. 

Že kar nekaj naših podjetij se sooča z zahtevo, 
da morajo kot dobavitelji zagotavljati polizdelke 
ali izdelke z nižjimi emisijami CO2 in drugimi 
negativnimi vplivi na okolje, saj je prav v doba-
viteljskih verigah največji potencial zmanjšanja 
rabe energije in emisij CO2. Zato je energetska 
učinkovitost zelo pomembna za vsa podjetja, ne 
glede na velikost ali vrsto produkta ali storitve. 
Poročanje o ogljičnem odtisu pa že postaja del 
programa korporativne družbene odgovornosti. 
Z zniževanjem rabe energije ali rabo obnovlji-
vih virov energije se po vsej verigi znižujejo tve-
ganja višanja stroškov in tudi sigurnost dobave 
energije.

V okviru projekta bodo tudi v jeseni organizirana 
izobraževanja in svetovanja, zato vas vabimo, 
da se nam pridružite. Vabljeni k sodelovanju, 
obrnite se na nas, v kolikor želite pridobiti nas-
vete, kako načrtovati ali izvajati ukrepe večje 
energetske učinkovitosti ali pripraviti ogljični 
odtis.

Kar je maska za vsakdan, 
to je kreditno zavarovanje 
za vaše podjetje.

SKLENITE PREK SPLETA!
acredia.at/sl
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Vino in 
kulinarika 

Vina s slovenskim poreklom

Slovenija kot vinska dežela v tujini še vedno ni 
dovolj prepoznavna, popolnoma enako lahko 
ugotovimo za vinorodno deželo Podravje in 
vina, ki jih ponuja. 

Tri slovenske vinorodne dežele slovijo po vinih, 
ki prejemajo tudi najbolj ugledna svetovna 
odličja. V primorski vinorodni deželi morate 
poskusiti teran, v posavski cviček, v podravski 
pa bela sortna vina, kot sta renski rizling in tra-
minec. Vinorodne dežele so razdeljene na vino-
rodne okoliše in v vsakem je urejena vinska 
cesta, na kateri se lahko seznanite s sloven-
sko vinogradniško tradicijo in lokalnimi poseb-
nostmi. Slovenija je ponosna na nekatera avtoh-
tona vina in vina z zaščitenim geografskim 
poreklom.

Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu

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

Ambasadorji dobrega vina 
moramo biti vsi. In če želimo 
to poslanstvo dobro izpolniti, 
moramo vsaj malo poznati 
vina s slovenskim poreklom. 
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Tri vinorodne dežele  

Izbrana vina treh slovenskih vinorodnih dežel z 
devetimi vinorodnimi okoliši se po kakovosti uvr-
ščajo v svetovni vrh. Zaradi razlik v rastišču, pod-
nebju in načinih kletarjenja ima vsaka vinorodna 
dežela svoj izbor sort. Slovenski vinogradi ležijo 
v samem središču evropskega vinogradniškega 
pasu. Pas za trto idealnih leg si slovenske vino-
rodne dežele delijo z območji, kakršno je Burgun-
dija v Franciji, prepletanje vplivov podnebja in tal 
pa Sloveniji omogoča večjo pestrost v ponudbi 
vin. Tu odlično uspeva kar 52 vrst trte!

Od sonca razvajena vina podravske dežele

Vinorodna dežela Podravje, poimenovana po reki 
Dravi, se na vzhodu Slovenije ponaša z legami, 
ki se uvrščajo med štiri odstotke najboljših vino-
rodnih leg na svetu! Trta tu že od starorimskih 
časov raste na zanjo idealnih tleh in pod vplivom 
celinskega podnebja. Dežela slovi po elegantnih 
belih vinih mednarodnih sort in nekaterih avtoh-
tonih. Najbolj razširjene bele sorte so laški rizling, 
sauvignon, renski rizling, chardonnay, regionalni 
posebnež šipon ter rumeni muškat. Med rde-
čimi vrstami so zastopane zlasti modra franki-
nja, modri pinot in žametna črnina. Na območju 
Radgonsko-Kapelskih goric se med drugim pri-
delujejo in negujejo penine, v Prekmurju pa lahko 
poskusite tudi odlična predikatna vina. Osnova 
zanje so tudi avtohtone sorte, kakršna je ranina.

Kapljice z najstarejše trte na svetu

V Mariboru že več kot 400 let raste trta sorte 
žametovska ali modra kavčina, ki je ena od naj-
starejših udomačenih žlahtnih vinskih sort v 
Sloveniji. Trta, ki je posebna znamenitost Slovenije, 
da na leto do 55 kilogramov rdečega grozdja. 
Po praznični trgatvi ga mestni kletarji skrbno 
predelajo v vino žametna črnina. Polnijo ga v 
2,5-decilitrske stekleničke posebne oblike.

IZBIRA PRAVEGA KOZARCA JE ZELO POMEMBNA 

• Kozarec za vino mora biti na peclju, da vina s prsti 

ne segrejemo. In nikoli in nikdar ne primite vinske-

ga kozarca drugače kot za pecelj! To je prva črka 

vinske abecede!

• Kozarec mora biti iz tankega brezbarvnega stekla, 

le tako pride do izraza barva vina.

• Kozarec mora biti tudi lahek, da lahko v svoji rokah 

občutite težo izbranega vina. 

• Za rdeče vino izberemo čim večjo oz. širšo čašo, 

da povečamo površino, kjer se vino prezrači. 

• Bela vina ne potrebujejo toliko zračenja, saj so laž-

ja in z več svežine. Za ohranitev svežine in čistoče 

okusa izberite vinski kozarec z manjšimi “usti”.

• Kozarec za peneče vino naj bo dolg in tanek, saj bo 

tako poudaril fino cvetico in bogastvo okusa. 
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Fotografija pove veliko

Menite, da je za uspeh vašega podjetja 
pomembno samo delo? O, seveda je, pa še 
kako! Pa vendar ni edino – podjetje ni samo 
produkt, ni samo poslovni prostor, so tudi 
zaposleni in je tudi vodstvo. Tako preprosto 
je to – pomembno je vse. Pravzaprav je bilo 
vedno tako, toda v današnjem svetu komuni-
kacij ni pomembno samo, da upoštevate vse, 
ampak da tudi pokažete, da je pomembno 
vse. In če ste prepričani, da vas tako ali tako 
vsi poznajo (približno tako, kot praktično vsi 
vemo, kako je izgledal Steve Jobs, oče Apple 
Computers, kajne?) ali pa da ni pomembno, 
da vas poznajo (ker: saj skoraj nihče ne 
ve, kako izgleda najbogatejši zemljan Jeff 
Bezos, lastnik Amazona), nimate prav.

No, pa šalo na stran. Dejstvo je, da je posel 
pomembno primerno vizualno predstaviti, 
prav tako podjetje in predvsem zaposlene ter 
vodstvo. In dejstvo je tudi, da mora biti ta vizu-
alna predstavitev predvsem kakovostna, saj na 
ta način pokažemo resnost in profesionalnost. 

Korporativna podoba podjetja

je kompleksna zadeva in jo poleg ... 
• celostne vizualne grafične podobe (logotip, žig, 

dopisni papir in vse ostale tiskovine, ovojnice, 
elektronska sporočila, spletne strani, delovna 
oblačila zaposlenih, izgled poslovnih prosto-
rov in okolja podjetja, izgled voznega parka ...), 

• avdiopodobe (zvočna kulisa v poslovnih pro-
storih, avdiopodpora v televizijskih in radijskih 
oglasih …),

• verbalne podobe (korporativni in drugi slo-
gani, besedila v komunikacijskih orodjih, bese-
dila v tehničnih in izvedbenih dokumentih, 
osebno komuniciranje zaposlenih, pisno komu-
niciranje zaposlenih, izbira imen izdelkov …), 

• vedenjske podobe podjetja (zapisana politika 
in kultura podjetja, stabilnost in vztrajnost pri 
zapisani politiki in kulturi podjetja, reagiranje v 
javnosti, odziv na mnenja kupcev, dobaviteljev, 
poslovnih partnerjev, okolja, zaposlenih, izbira 
sponzorstev in donatorskih aktivnosti, orodja 
marketinga ...),

• vedenj zaposlenih (poslovni bonton, sledenje 
politiki in kulturi podjetja, neverbalno komu-
niciranje, stališča do podjetja, razumevanje 
dejavnosti, kupcev ...)

... dopolnjujejo tudi korporativne fotografije 
poslovnih prostorov, izdelkov, delovnih pro-
cesov, zaposlenih in vodstva podjetja. Znotraj 
vseh fotografij, ki sestavljajo vizualno podobo 
podjetja, včasih kar pozabimo na fotografije 
vodstva podjetja, zato se jim tokrat posvetimo 
malo bolj.  

Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu
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Zakaj je profesionalna poslovna fotografija 
pomembna?

Ker živimo v dobi, kjer je vizualnost 
pomembna. Svetovni splet in vse, 
kar sodi pod sodobno komunikacijo, 
je vse bolj mehanizem za poslova-
nje ter sklepanje poslov. Omogoča 
stike in s tem delo. Ampak – prese-
netljivo? – posle še vedno sklepamo 
ljudje. Ljudje, ki se poznamo, se pogo-
varjamo, vidimo drug drugega. Ljudje 
hočemo videti drug drugega in prav je, 
da se vaša podoba pojavlja v medijih, 
tudi na spletu in socialnih omrežjih. 
Toda – naj bo dobra, za to pa morate 
poskrbeti sami. Profesionalna fotogra-
fija vas bo predstavila kot zaupanja 
vredno profesionalno osebo, ustva-
rila bo prepričanje, da vam ni vseeno 
za vaš izgled in da ste v svojo podobo 
pripravljeni tudi nekaj investirati.

V dobri fotografiji je ujeta vaša osebnost

Tudi če imate odličen fotoaparat, to ne bo 
spremenilo preprostega dejstva: brez pro-
fesionalnega pristopa fotografija ne bo 
profesionalna. Brez znanja in izkušenj je 
nemogoče narediti profesionalno fotogra-
fijo, ujeti pravi kot ali primerno svetlobo. 
Dobra fotografija ni zgolj posnetek, dobra 
fotografija mora biti vaša profesionalna 
podoba in osebna znamka. 

Res je, danes lahko s telefonom praktično 
vsak naredi fotografijo. Skoraj vsak zna 
tudi pripraviti kosilo, pa vendar poslovnih 
partnerjev ne povabimo v domačo kuhinjo 
na špagete. Vsako opravilo ima svoja pra-
vila in ga je treba dobro obvladati. Za foto-
grafiranje za domači album ne bomo naje-
mali profesionalnih fotografov, vizažistov 
in komunikatorjev, ki pripravijo izhodišča 
za fotografiranje. Ko pa potrebujemo foto-
grafije za poslovne namene, s katerimi 
predstavljamo podjetje, pa je to vložek, ki 
se vedno povrne. 

Vodilni v podjetju morajo vedno 
imeti pri roki vsaj tri do pet različ-
nih, aktualnih fotografij. Ni treba, 
da so samo formalne, takšne kot 
jih imate v osebnem dokumentu. 
Lahko so tudi sproščene, lahko 
so posnete pri pogovoru s sode-
lavkami in sodelavci ali s proizvo-
dnjo v ozadju. Vedno pa morajo 
biti posnete odlično, profesio-
nalno in morajo biti v formatih, ki 
so primerni za objavo, da jih lahko 
kadarkoli pošljete komurkoli. 

Ne samo v letnih poročilih, tudi sicer so fotografije 
vodstva podjetja pomembne. 
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Predstavite se nekomu, ki vas ne pozna.
Podjetnica in mamica treh otrok po 
duši in srcu, ki uživa v življenju. Veliko 
mi pomenijo partnerstvo in ljubezen ter 
nenehni izzivi tako v poslovnem kot osebnem 
življenju.

5 področij, ki bi jim morali v Sloveniji pos-
vetiti bistveno več pozornosti in denarja.
Trajnostni razvoj, ekologija, zdrava prehrana, 
vzgoja mladine, povezovanje šolskega 
sistema z gospodarstvom.

5 inštitucij, brez katerih Slovenija ne bi 
mogla funkcionirati.
Zdravstveni sistem, univerze, vzgojno-izobraževalni 
centri.

5 za Slovenijo nepogrešljivih podjetij.  
Krka, Luka Koper, Telekom Slovenije, Slovenske 
železnice, Akrapovič.

5 podjetij, brez katerih štajersko gospo-
darstvo ne bi bilo to, kar je bilo oz. je. 
Ecolab, Henkel, Lumar IG, Dravske elektrarne, 
Mikro+ Polo.

5 blagovnih znamk, ki jih najbolj spoštujete.
Mercedes, Welenstein,  Addidas, Ikea,  
Elan.

5 držav, v katerih bi radi živeli in zakaj.
Slovenije je prva. potem pa Avstralija in 
Kanada (dobro podnebje in kvaliteten 
življenski slog), Nizozemska (odprtost 
ljudi) in Anglija (angleški stil).

5 mest, ki so vas najbolj navdušila in 
zakaj.
Melbourne (arhitektura), Kuala Lumpur 
(inovacije), Vancouver (naravne zname-
nitosti), London (kulturne znamenitosti), 
Budimpešta (lepo mesto).

5 dopustniških destinacij, ki bi jih izbrali, 
če čas in denar ne bi predstavljala faktorja 
odločanja.
Islandija, Moskva, JAR, Havaji, Antarktika.

5 jedi, ki jih najraje vidite na svoji mizi.
Morske jedi na buzaro, aquaponična 
solata, tunka z zaseko in domačim kruhom 
iz krušne peči, tiramisu.

5 vin, ki jih najpogosteje kupite.
Suha radgonska penina, rumeni muškat, 
gemaj in refošk.

5 knjig, ki bi jih lahko prebrali še enkrat.
Celestinska prerokba, Hamlet, Božanska 
komedija, Prešernova dela, Biblija. 

5 filmov, ki so spremenili vaš pogled na 
svet. 
Godfather, Hangover, Gladiator, Nikita, 
Social dilema.

5 vaših najboljših lastnosti.
Vztrajnost, delavnost, optimizem, iskrenost, 
ljubeznivost, kreativnost.

5 vaših lastnosti, ki jih raje ne bi imeli
Vzkipljivost, neučakanost, naivnost.

5 stvari, ki vam zapolnijo prosti čas.
Družina, prijatelji, športne aktivnosti, 
kuhanje, raziskovanje novih produktov.

5 oseb, s katerimi bi se najraje zapletli v 
pogovor.
Otroci, moj partner, najboljša prijateljica, 
teta, poslovni partnerji.

Kdaj vas je bilo najbolj strah?
Pajkov.

Kdaj ste bili najbolj veseli v življenju?
Ob rojstvu svojih otrok.

Ali vedno poveste vse tako, kot je, ali kdaj 
tudi kaj zamolčite?
Trudim se vedno povedati vse tako, kot je, 
brez olepšav.

Kaj pri ljudeh najbolj cenite in kaj vas najbolj 
moti?
Spoštovanje ter delovnost zelo cenim. 
Motita me zahrbtnost in nepoštenost.

MOJIH 5 

Ime in priimek: 

Nataša Gerič Pal

Letnica rojstva: 1979

Izobrazba: 

uni. dipl. inž. geologije

Delovno mesto:  

direktorica podjetja Evitel, d. o. o.  
Dr. Filip Kokalj 
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Ime in priimek:  

Filip Kokalj

Letnica rojstva: 1973

Izobrazba: 

doktor tehniških znanosti

Delovno mesto:  

visokošolski učitelj, svetovalec s področja energetike in varstva okolja

5 področij, ki bi jim morali v Sloveniji posvetiti bistveno 
več pozornosti in denarja.
Izobraževanje – na vseh ravneh. Šport – za vse sta-
rostne skupine, tako za amaterje kot profesionalce. 
Varstvo okolja – ob primernem industrijskemu razvoju 
moramo ohraniti vsaj trenutno stanje kvalitete okolja. 
Varstvo narave – bogastvo Slovenije moramo ohra-
niti za prihodnje generacije. Skladen regionalni razvoj 
– vzpostaviti ustreznejšo razdelitev denarja v Sloveniji 
in s tem zagotavljanje razvoja in trajnostnih delovnih 
mest.

5 inštitucij, brez katerih Slovenija ne bi mogla funkcionirati.
Javno šolstvo – vse ravni od vrtcev do univerz, javno 
zdravstvo, nacionalni razvojno-raziskovalni inštituti, 
neodvisno pravosodje, Agencija Republike Slovenije za 
varstvo okolja.

5 za Slovenijo nepogrešljivih podjetij.
Akrapovič, Pipistrel, Dewesoft, Elan, Holding Slovenske 
elektrarne.

5 podjetij, brez katerih štajersko gospodarstvo ne bi 
bilo to, kar je bilo oz. je.
TAM, Metalna/ADK, TVT Boris Kidrič, Hidromontaža, 
Zlatorog/Henkel.

5 blagovnih znamk, ki jih najbolj spoštujete.
Akrapovič, Elan, BMW motocikli, Briggs & Stratton,  
Porsche.

5 držav, v katerih bi radi živeli in zakaj.
Slovenija – vrhunska država, ki s svojimi naravnimi 
danostmi nudi več kot katera koli država. Je varna in 
čista.

5 mest, ki so vas najbolj navdušila in zakaj.
Moskva – velikost, ponudba dogajanj, kultura, zgodo-
vina in prijaznost, Barcelona – odlična klima, odprtost 
ljudi in neverjetna arhitektura, New York – kjer se življe-
nje nikoli ne ustavi, Beograd – kulinarika, ljudje in jezik, 
Pariz – večna romantika.

5 dopustniških destinacij, ki bi jih izbrali, če čas in 
denar ne bi predstavljala faktorja odločanja.
Sardinija, hrvaški otoki, Maldivi, Avstralija, Antarktika.

5 jedi, ki jih najraje vidite na svoji mizi.
Maslo in med, goveja juha, pražen krompir, mesne 
specialitete, domače slaščice in pecivo.

5 vin, ki jih najpogosteje kupite.
Traminec, sivi pinot, rumeni muškat, sladki refošk, 
malvazija.

5 knjig, ki bi jih lahko prebrali še enkrat.
Biografija Mihajla Pupina “Od pastirja do izumitelja”, 
nagrajena s Pulitzerjevo nagrado (l. 1924), v originalu 
„From Immigrant to Inventor“. Najboljša motivacijska 
knjiga za vse, ki sta jim tehnika in naravoslovje blizu.

5 filmov, ki so spremenili vaš pogled na svet.
Kaznilnica odrešitve (The Shawshank Redemption), 
Angleški pacient (The English Patient), Forrest Gump, 
Neuklonljiv (Unbroken), Petelinji zajtrk.

5 vaših najboljših lastnosti.

5 vaših lastnosti, ki jih raje ne bi imeli.
Končevanje dela tik pred rokom, zamujanje (akadem-
skih 15 …), načrtovanje prevelikega števila aktivnosti v 
delovnem dnevu, prevzemanje dela od drugih sodelav-
cev, ki bi ga sicer morali opraviti oni, pomanjkanje časa 
za športne aktivnosti in družino.

5 stvari, ki vam zapolnijo prosti čas.
Družina, šport, prijatelji, kulturne prireditve, potovanja.

5 oseb, s katerimi bi se najraje zapletli v pogovor.
Mihajlo Pupin, Nikola Tesla, Ivan Cankar, Herman 
Potočnik Noordung, Mišo Alkalaj.

Kdaj vas je bilo najbolj strah?
V odrasli dobi življenja, ko sem delal z nekompetentnimi 
sodelavci na resnih projektih.

Kdaj ste bili najbolj veseli v življenju?
Rojstvo in življenje z otroki.

Ali vedno poveste vse tako, kot je, ali kdaj tudi kaj 
zamolčite?
Da. Oboje.

Kaj pri ljudeh najbolj cenite in kaj vas najbolj moti?
Cenim iskrenost, delavnost, poštenost in pravičnost, 
najbolj pa me motijo zahrbtnost, lažnivost in lenoba.



ŠTAJERSKA  
GOSPODARSKA 

ZBORNICA 
JE PARTNER, KI VAS  

PRIVEDE DO PRAVIH  
POSLOVNIH PARTNERJEV  

IN POVEČUJE VAŠO  
MOČ, UGLED IN  

PREPOZNAVNOST.

POVEZANOST = MOČ  
Postanite član in bodite 

močni tudi vi.

Zastopamo 

vaše interese in jih skozi različne kanale uresničujemo. 

Povezujemo
in omogočamo poslovne kontakte na lokalnem in na mednarodnem področju.  

Nudimo
celovite storitve za lažji vstop ter delovanje na mednarodnih trgih. 

Izobražujemo in usposabljamo
o novostih, ki jih morate poznati, da boste vedeli več in ostali konkurenčni.  

Omogočamo 

postopke točke e-VEM, promocijo in mreženje.

Strokovni nasveti – brezplačno, v 24 urah

Finančno-davčno, delovnopravno in pravno področje.

ČLANI – SAMO ZA VAS NEKAJ NOVOSTI. POTREBUJETE  

INTERNE AKTE ZA VAŠE PODJETJE?  

V našem naboru vzorcev boste našli pravega in ga dobili brez plačila.

PROGRAM PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU?  

Brezplačno svetovanje in podpora pri izdelavi.

INFORMACIJE, SVETOVANJE IN POMOČ PRI PRIJAVI NA RAZPISE?  

Vse dobite v naši projektni pisarni. 

VAŠ VIR INFORMACIJ   

www.stajersagz.si, FB, LinkedIN, Instagram, Twitter, E-izivi, revija Gospodarski izzivi


