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Kritične točke okrevanja 
gospodarstva

Vroča tema - sežigalnica

Energija energetike



V Sloveniji od leta 2006 izračunavamo indeks 
razvojne ogroženosti. Gre za relativni kazalnik 
razvitosti statističnih regij, izračunan na podlagi 
utežitve kazalnikov razvitosti, ogroženosti in ra-
zvojnih možnosti. Sestavljen je iz 14 kazalnikov: (1) 
bruto domačega proizvoda na prebivalca, (2) bru-
to dodane vrednosti na zaposlenega, (3) razpo-
ložljivega dohodka na prebivalca, (4) stopnje de-
lovne aktivnosti v starosti 20–64 let, (5) investicij 
v osnovna sredstva v BDP, (6) stopnje registrira-
ne brezposelnosti mladih v starosti 15–29 let, 
(7) prebivalstva s terciarno izobrazbo v starosti 
25–64 let, (8) bruto domačih izdatkov za raziskave 
in razvoj v BDP, (9) deleža prečiščenih odpadnih 
vod s sekundarnim in terciarnim čiščenjem, (10) 
površine varovanih območij, (11) ocenjene škode 
zaradi naravnih nesreč v BDP, (12) stopnje regi-
strirane brezposelnosti, (13) indeksa staranja 
prebivalstva in (14) poseljenosti. UMAR podatke 
redno obdeluje. Poglejmo si rezultat za indeks 
razvojne ogroženosti za leto 2019: 

Kot rečeno, UMAR izračunava indeks že od leta 
2006, a že če vzamemo v precep samo podatka za 
leti 2014 in 2019, opazimo, da se razkorak med re-
gijami (priznajmo – zelo velik!) ni zmanjšal, ampak 
se povečuje. Najbolj razvita osrednjeslovenska  
regija je namreč izboljšala večino kazalnikov 

in tudi najmanj razvita pomurska regija je napre-
dovala, vendar premalo, da bi zaostanek za prvo-
uvrščeno zmanjšala. In če pogledamo domače 
Podravje: glede na ta indeks se je položaj regije 
poslabšal, in to najbolj med regijami.

Hitrim gospodarskim spremembam se lažje in 
hitreje prilagajajo bolj razviti. Po finančni in go-
spodarski krizi 2008 so se začele gospodarske 
razmere v razvitejših regijah hitreje izboljševati, 
hkrati pa so razlike v razvitosti regij – pričakova-
no – naraščale. In zelo utemeljeno lahko pred-
videvamo, da se bodo razlike med slovenskimi 
regijami zaradi epidemije covida-19 še povečale. 

Gospodarstvo je eden temeljnih sistemov družbe. 
Uspešno delovanje družbe zahteva tesno pove-
zano delovanje različnih sistemov, (vsaj) ekonom-
skega, socialnega in okoljskega. Sodobni razvoj 
(storitve, visokotehnološka proizvodnja, ekologija, 
pomen človeških virov in znanja, inovacije) temelji 
na ustvarjanju visoke dodane vrednosti, potrebuje 
optimalno izkoriščanje tako socialnih, okoljskih 
kakor tudi prostorskih potencialov. In temelji na 
usklajenosti in upoštevanju vseh okoliščin. Teme-
lji na usklajenosti in sodelovanju. Razvitost regije 
je odvisna od razvitega in dobro delujočega go-
spodarstva, velja pa tudi obratno – gospodarstvo 
črpa iz danosti in resursov regije. Zato razmišljanje 
o razvitosti regije (ki jo lahko merimo vsaj z vsemi 
zgoraj naštetimi kazalniki), ki je podlaga razvoja go-
spodarstva, ki pritegne investicije in je garant kako-
vosti življenja prebivalstva, ne more dati rezultatov 
brez vključenosti in razmišljanja gospodarstva o 
lastnem razvoju in usmeritvah. Eno brez drugega 
ne da rezultata. Ali pač – dobimo rezultat, ki ga 
potem razberemo iz indeksa razvojne ogroženosti.  

UVODNIK

Podravje – razvojno 
ogrožena regija
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Indeks razvojne ogroženosti 2019

Napovednik  
dogodkov

4. 11. 2021 PREHOD V DRUŽBO BREZ ODPADKOV IN TRAJNOSTNI TURIZEM Brezplačno

8. 11. 2021 INTERREG H2GREENTECH DEMONSTRACIJSKA TURA Brezplačno

16. 12. 2021 ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU Brezplačno

8. 12. 2021 DOGODEK SRIP V OKVIRU MESECA »ROBOTIKE IN INDUSTRIJE 
4.0«: KROŽNO GOSPODARSTVO IN INDUSTRIJA 4.0:  
ZMAGOVALNA KOMBINACIJA ZA OGLJIČNO NEVTRALNOST  
DO 2050?

Brezplačno

17. 11. 2021 5 KORAKOV DO DIGITALIZACIJE Brezplačno 

23. 11. 2021 KAKO POSLOVATI IN NAPOTOVATI V FRANCIJO Brezplačno 

25. 11. 2021 
DO 26. 11. 
2021

KADROVSKA KONFERENCA KAKO 2021 – IZ PRAKSE ZA 
BOLJŠO PRAKSO

280,00 EUR  
(brez DDV)

26. 11. 2021 OKOLJE IN ODPADKI 2021 – OKOLJSKA ZAKONODAJA, 
KROŽNE POSLOVNE PRAKSE IN MOŽNOSTI FINANCIRANJA

Brezplačno

10. 11. 2021 NAJPOGOSTEJŠE KRŠITVE NA PODROČJU NADZORA  
DELOVNIH RAZMERIJ IN VARNOSTI TER ZDRAVJA PRI DELU

Brezplačno

12. 11. 2021 STROKOVNA DELAVNICA PRODUKTNA LCA ANALIZA V 
ENERGIJSKO INTENZIVNI INDUSTRIJI

Brezplačno

15. 11. 2021 VIRTUALNI KARIERNI SEJEM 2021 | SEJEM POKLICEV IN 
IZOBRAŽEVANJA

Brezplačno

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

Napovednik dogodkov odraža stanje na dan  
27. oktobra 2021. Pridržujemo si pravico do 
sprememb in dopolnitev. V ceno kotizacije ni 
vračunan 22-% DDV. Prijave sprejemamo do 
zapolnitve razpoložljivih mest.

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

november

december
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Podravje – razvojno ogrožena regija

Izpostavljamo

Podjetja Podravja 2020

Inovacije Podravja 2021

Kritične točke okrevanja gospodarstva

Dan davčne svobode

Nas za priprtimi vrati čaka stagflacija?

Nereciklabilni gorljivi odpadki: domač energetski vir?

Vroča tema – sežigalnica

Energija energetike

Darfis – računovodski servis

Envirodual – sinonim trajnosti

100r – spletni marketing

Agencija VIBE

Infopika – brezplačno svetovanje za člane ŠGZ

Iz brezposelnosti v zaposlitev

Virtualni karierni sejem

Turizem – odgovorno in trajnostno

Naj socialno podjetje in naj podpornica socialne ekonomije

Svetovalna podpora kadrovskim procesom v podjetju

Aktivno in zdravo staranje

Posledice covid-19 za podjetnice

Svetovna razstava Expo 2020

Šola IRSPIN 2021

Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)

Moj stil oblačenja

Mojih 5: Bernarda Erlih

Mojih 5: Bojan Horvat

IZPOSTAVLJAMOKAZALO 32

www.fakulteta.doba.si

Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke 
je na 53. podelitvi nagrad GZS prejela Jasna Dominko Baloh, direk-
torica DOBA Fakultete za uporabne poslovne in družbene študije 
Maribor. DOBA Fakulteta je sodoben samostojni visokošolski 
zavod, ustanovljen leta 2004. Je del Poslovne skupine DOBA, ki 
deluje že 31 let. Vsi programi fakultete so akreditirani, izvajajo pet 
dodiplomskih visokošolskih strokovnih programov, pet magistrskih 
programov in doktorski program. Čestitamo!

www.lumar.si

Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške 
dosežke 
je na 53. podelitvi nagrad GZS prejel tudi Marko Lukić, 
direktor družinskega podjetja Lumar IG, vodilnega slo-
venskega proizvajalca skoraj nič energijskih montažnih 
objektov, ki s svojo razvojno naravnanostjo, inovativnimi 
in okolju prijaznimi rešitvami ustvarja trende na področju 
montažne gradnje tako v Sloveniji kot v tujini. 

www.academia.si

Forbes Under 30 Europe List
Gospodarska revija Forbes je na svojo lestvico Forbes 
Under 30 Europe List med 30 mladih na področju druž-
benega vpliva v Evropi uvrstila direktorja Academie Žana 
Dapčeviča. Revija je prepoznala njegova prizadevanja, 
da s programi na Višji strokovni šoli Academia Maribor 
izobražujejo za potrebe gospodarstva in s tem zmanj-
šujejo primanjkljaj deficitarnih poklicev ter pripravljajo 
študente za hiter in uspešen vstop na trg dela.

Energetika Maribor, d. o. o., poslovni prostori
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IZDAJA

Štajerska gospodarska 
zbornica
Ulica talcev 24, 2000 Maribor
T: 02 220 87 00
E: info@stajerskagz.si
www.stajerskagz.si

Predsednik ŠGZ: 
dr. Roman Glaser
Direktorica ŠGZ: 
mag. Aleksandra Podgornik

Glavni urednik: 
Marko Nemšak
Uredništvo:
mag. Aleksandra Podgornik, 
Vera Kozmik Vodušek, Lidija 
Majcen, Ksenija Ilich, Nina 
Meglič

Zasnova in realizacija: 
DialogCo, d. o. o.
Oblikovanje in prelom: 
Medijska klinika, d. o. o.
Fotografije: arhiv ŠGZ, 
Shutterstock, osebni arhivi 
in arhivi podjetij

Tisk: Florjančič tisk,  d. o. o.
Naklada: 2000 izvodov

Trženje oglasov: 
info@stajerskagz.si

GOSPODARSKI 
IZZIVI
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www.primat.si

120-letnica Primata
9. novembra bodo v Primatu zabeležili 120. obletnico delova-
nja, ki ga je daljnega leta 1901 v Mariboru začel Franc Schell. 
Primat, tovarna kovinske opreme, v Mariboru trenutno zapo-
sluje več kot 100 delavcev, v okviru skupine Primat pa delujeta 
še družbi v Srbiji in BiH, ki skupaj zaposlujeta 74 delavcev. V 
letošnjem letu bodo ustvarili med 9 in 10 milijoni evrov prome-
ta, za naslednje leto pa načrtujejo 20-% rast. Želimo, da bi pod-
jetje tudi v prihodnje delalo tako dobro kot preteklih častitljivih 
120 let. 

120

T: 051 683 300
E: info@wolfsistem.si

www.wolfsistem.si

2021 10 WOLF - oglas 210x100.indd   12021 10 WOLF - oglas 210x100.indd   1 22/10/2021   13:3922/10/2021   13:39

Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu

Naj podjetja Podravja 2020 

Udeleženci okrogle mize: Matija Stepišnik, odgovorni urednik Večera, 
Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo, in Andrej Tumpej, direktor DEM 

https://www.stajerskagz.si/
podravsko-podjetje-leta/ Podjetja Podravja  

2020

www.snaga-mb.si

Snaga – 60 let
Letos je Snaga Maribor obeležila 60 let obstoja.  
V letu 1961 so pričeli poslovanje s 77 delavci,  
sedmimi vozili, dvema pisarnama in tremi garažami. 
Danes zaposlujejo preko 250 ljudi, v Sloveniji pa s  
svojimi vlaganji v razvoj tehnologij, z družbeno  
odgovornostjo in s kvalitetnimi storitvami  
pomembno prispevajo k napredku komunalne  
dejavnosti. So prejemniki ISO standardov 9001 
in 14001 ter certifikatov Družini prijazno podjetje, 
Družbeno odgovoren delodajalec, Učeča se  
organizacija in Voda iz pipe.
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NAJ VELIKA PODJETJA PODRAVJA ZA LETO 2020 NAJPERSPEKTIVNEJŠE PODJETJE PODRAVJA ZA LETO 2020

NAJ ZAPOSLOVALEC PODRAVJA ZA LETO 2020

POSEBNO PRIZNANJE NA PODROČJU 
VLAGANJA V RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV 
POŠTA SLOVENIJE, D. O. O.

PODJETJE PO IZBORU BRALK  
IN BRALCEV VEČERA  
LEDINEK ENGINEERING, D. O. O.

NAJ SREDNJE VELIKA PODJETJA PODRAVJA ZA LETO 2020

NAJ MIKRO IN MAJHNA PODJETJA PODRAVJA ZA LETO 2020

2. DEM, d. o. o.
3. PALOMA, d. d.

2. AMO MONT, d. o. o.
3. INOVA IT, d. o. o.

2.Pošta Slovenije, d. o. o.  
3. Komunalno podjetje Ptuj, d. d.
4. Tenzor, d. o. o.
5. Mariborski vodovod, d. o. o.

2. DIGITALNA SLIKOVNA  
     DIAGNOSTIKA, d. o. o.
3. SILKEM TRADING, d. o. o.

1. PERUTNINA PTUJ, d. o. o. 1. LUSTIJA, d. o. o.

1. DORSEN IMS, d. o. o.1. LEDINEK ENGINEERING, d. o. o.

1. APPLET, d. o. o.

Andrej Novak je prevzel priznanje za Ledinek Engineering   

David Koderman je prevzel priznanje za Applet  
 

Enver Šišić je prevzel priznanje za Perutnino Ptuj  
 

Tomaž Škrlec je prevzel priznanje za Lustija,d.o.o.   

Lucija Bezjak je prevzela priznanje za Dorssen IMS

Sebastijan Gostenčnik je prevzel priznanje za 
Pošto Slovenije 

Gregor Ledinek je prevzel priznanje za  
Ledinek Engineering 

KOMISIJA ZA IZBOR  
PODRAVSKO PODJETJE LETA 
2020

Dr. Roman Glaser, 
predsednik komisije
Mag. Jožica Planinšec Deržek, 
Obzorje, d. o. o.
Dr. Borut Bratina, 
Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor
Milan Jarc, Avto Jarc, d. o. o.
Melita Ferlež
Miha Klančar, Večer Mediji, 
časopisno založniško podjetje, d. o. o.
Primož Potočnik, Prva bonitetna 
agencija, d. o. o.

KOMISIJA ZA IZBOR  
NAJ ZAPOSLOVALCA  
PODRAVJA ZA LETO 2020

Damir Battisti, Adecco H.R.,  
predsednik komisije
Mag. Aleksandra Podgornik,  
direktorica Štajerske gospodarske 
zbornice
Janez Horvat, ZZPS, Območna enota 
Ptuj
Mirjana Mladič, Mikro+Polo, d. o. o.
Vesna Reich, Nova KBM, d. d.

NAČIN IZBORA

Na podlagi javno  

objavljenih podatkov  

in ob upoštevanju  

dogovorjenega nabora 

kazalnikov je podjetje  

Prva bonitetna agencija, 

d. o. o. - EBONITETE.SI 

pripravilo izračune, ki sta 

jih podrobno pregledali še 

obe komisiji, vsaka po svoji 

metodologiji dela. 
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ZAKLADNICA POSLOVNIH INFORMACIJ

 

www.ebonitete.si

Analitični partner projekta

PREIZKUSITEZDAJ

Da vas boniteta poslovnega partnerja ne preseneti, 
uporabite aplikacijo EBONITETE.SI

Inovacije 
Podravja 2021

Štajerska gospodarska zbornica sodeluje v 
promoviranju in podeljevanju priznanj ino-
vacijam vsa leta svojega obstoja in tudi letos 
smo organizirali regionalni izbor za najboljše 
inovacije. 

Zgodovina priznanj za inovacije sega v leto 
1997, ko je se je Območna zbornica Zasavje od-
ločila podpreti drugače misleče posameznike 
v inovativnih podjetjih in je podelila prva regio-
nalna priznanja za najboljše inovacije. Gibanje 
se je razširilo tudi na druge regije, leta 2002 pa 
so priznanja pridobila tudi nacionalni značaj.  
 

 
 
 
 

Vsako leto regionalne gospodarske zbornice objavijo 
razpis in ocenijo prejete inovacije. Inovacije, ki na re-
gionalnih izborih prejmejo zlato priznanje, se uvrstijo 
na nacionalni nivo, kjer so še enkrat ocenjene s stra-
ni članov nacionalne komisije. Nacionalna priznanja 
GZS za inovacije predstavljajo najvišja nacionalna 
priznanja za inovacije slovenskih podjetij in drugih 
organizacij ter s tem promocijo inovativnosti doma in 
v tujini. Podeljena so na Dnevu inovativnosti, ki je bil 
letos 12. oktobra 2021.

Predstavitev inovacij in 
njihovih inovatork in inova-
torjev si oglejte v Katalogu 
dobitnikov priznaj, ki ga je 

ŠGZ izdala ob letošnjem 
izboru. 

Trije prejemniki zlatih priznanj za najboljše inovacije podravske regije 2021: 

Ledinek Engineering, d. o. o., SkyLabs, d. o. o., in podjetje 4inovations, d. o. o., 

so prejemniki srebrnih nacionalnih priznanj najbolj inovativnim podjetjem in 

inovatorjem v podjetjih. Čestitamo!
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Dobitnikom in dobitnicam priznanj smo ob prejemu priznanj zastavili zanimiva vprašanja. Kaj so nam predstavniki  
in predstavnice predlagateljev inovacij odgovorili? Celotni posnetek podelitve si lahko vedno ogledate na 
https://www.stajerskagz.si/inovacije-podravske-regije/, kratke misli pa tudi v nadaljevanju članka. 

DOGAJALO SE JE DOGAJALO SE JE

Priznanje za inovacijo Tedniku Štajer’c - trajnostne 
rubrike, predlagatelj Časnik Večer, d. o. o.
Branka Bezjak: Svetovni splet in vsa orodja, ki nam jih 
prinaša, so velik doprinos in zelo pomembna prelomna 
inovacija tudi za področje novinarstva. Ponuja nam celot-
no paleto dostopnosti do informacij, lažje komuniciranje, 
širjenje našega dosega. Seveda so tudi številne pasti, ki se 
jim lahko ognemo, saj smo novinarke in novinarji še zmerja 
tisti, ki kritično presojamo.
Vid Kmetič: V rubriki »Firbcanje po mestu« lahko bralke 
in bralci skozi »cukrčke« spoznavajo manj znane zgodbe 
Maribora.
Borut Ambrožič: V trajnostni rubriki s predstavitvijo 
zelenih zakladov mesta Maribor in okolice osveščamo o 
pomenu varovanja okolja in narave.

Priznanje za inovacijo Inovativno trženje slovenskih 
kmetij, predlagatelj Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola 
Aleksandra Geder: Kmetije pri nas vse pogosteje 
prevzemajo mladi prevzemniki, ki so izobraženi, imajo 
računalniška znanja in se dobro zavedajo, da brez  trženja 
slovenskih pridelkov in izdelkov v prihodnje ne bo uspeha. 

Priznanje za inovacijo Zlata mašna, ki jo je predlagala 
Tina Krajnc, s. p.
Tina Krajnc: V prvem valu epidemije smo se znašli v 
velikem šoku, ostali smo brez naročil. No, smo se pa tudi 
hitro prilagodili in ostali aktivni. Ko smo dobili povabilo k 
sodelovanju v dobrodelnem projektu za boj proti raku, smo 
bili zelo veseli in smo takoj pristopili k realizaciji, izkupiček 
od prodaje izdelka pa se v celoti nameni v dobrodelne 
namene. 

Priznanje za inovacijo Gozdna šola in vrtec Selnica 
ob Dravi, predlagateljica je bila Osnovna šola Selnica ob 
Dravi
Manja Kokalj: Otroci veliko in radi sprašujejo, navajamo 
jih na kritično razmišljanje. Eden od njihovih odgovorov na 
vprašanje, kdo je inovator: Inovator je človek, ki dela dobra 
dela in nas vedno nasmeje.

Priznanje za inovacijo Alergijski kažipot občine 
Lovrenc na Pohorju, predlagateljica Zveza Slovenska 
unija pacientov
Borut Ambrožič: Odprtih vprašanj ali problemov je vedno 
veliko in vedno so izziv, na katerega iščem odgovore. Tako 
je nastala tudi ideja za Alergijski kažipot, ki interdisciplinar-
no poveže vsebine in strokovnjake in omogoča orientacijo 
širši javnosti v občini Lovrenc na Pohorju.

Bronasto priznanje za inovacijo Za človeka gre:  
“Digitalna transformacija v izobraževanju, znanosti 
in umetnosti”, ki jo je predlagala Alma Mater Europaea - 
Evropski center Maribor
Doc. dr. Barbara Toplak Perovič: Če nekaj koristi posa-
mezniku, je to lepo. Če pa koristi več posameznikom, pa 
pravzaprav koristi celotni skupnosti. Znanost je treba 
približati ljudem, znanost je treba prevesti v uporabni 
jezik. In to je bil naš namen, cilj in uspeh. 

Bronasto priznanje za inovacijo SMART ŠIS, ki jo je 
predlagala DOBA Fakulteta
Dina Potočnik: Smo fakulteta zavzetih ljudi, inovacijska 
kultura je del našega vsakdana. Je gonilo našega razvoja. 
Čas od ideje do uresničitve je seveda odvisen od velikosti 
projekta, ideje. Pomembni so roki, ki se jih držimo, in tu ne 
popuščamo. In vse to nas dela boljše.
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Srebrno priznanje za inovacijo Big data pristop k modeliranju 
verige hidroelektrarn na osnovi globokih nevronskih mrež,  
predlagale so jo Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. 
Dr. Dalibor Kranjčič: Globoke umetne nevronske mreže lahko 
primerjamo s človeškimi možgani, saj umetni nevroni posnemajo 
delovanje bioloških nevronov. V DEM smo med prvimi v svetovnem 
merilu, ki  smo te mreže uporabili na področju umetne inteligence. 

Bronasto priznanje za inovacijo OVO - orodje za  
varnostna opažanja
Bronasto priznanje za inovacijo Covid-19 zaščitna 
strategija 
Obe inovaciji je predlagalo podjetje Henkel Maribor, d. o. o.
Cristof Vollstedt: Najpomembnejše in najbolj ključne 
inovacije tega časa so povezane s krožnim gospodarstvom. 
Gre za novi poslovni model, ki bo postopoma zamenjal 
obstoječ linearni poslovni model. Vse to terja od vseh nas 
ogromne spremembe, popolnoma drugačno razmišljanje. 
Vemo pa, da je vse to nujno za našo prihodnost.
Polona Javornik Borovnik: Ker nam je korožno gospo-
darstvo zelo pomembno, smo v družbi Henkel razvili mnogo 
trajnostnih rešitev. Razvijamo izdelke na osnovi naravnih 
sestavin, iščemo rešitve za embalažo in pri tem smo uspešni 
in inovativni. 
Gregor Majcen: Krožno gospodarstvo kot poslovni model 
je za nas najpomembnejša inovacija, saj nam pokaže ne le, 
kako zmanjšati škodljive učinke linearnega gospodarstva, 
temveč tudi, kako zapreti zanko, ustvarjati trajnostne gos-
podarske in poslovne priložnosti, hkrati pa ustvarjati okoljske 
in družbene koristi.
Igor Čebašek: Pri snovanju inovacij je pomembno in nujno 
potrebno timsko delo, saj vsi vemo, da več glav več ve. Vsak 
član in vsaka članica ekipe prinese svoje strokovno znanje, 
izkušnje, ideje, svoj zorni kot. In z več zornimi koti dosežemo 
širino in smo boljši.
Julija Lojen Baltič: V našem podjetju je zelo močan ekipni 
duh. V času pandemije se je med nas priplazila bojazen, 
da se bo pristni človeški stik izgubil, zato smo organizirali 
malico zunaj, na dvorišču, želeli smo spomniti, da je druženje 
pomembno. Če želimo biti uspešni, moramo biti tim. 

Srebrno priznanje za inovacijo Napredna spektoskopska kontrola 
kakovosti v aluminijski industriji, predlagatelja Impol R in R, d. o. o., in 
C3M, d. o. o., Ljubljana
Srebrno priznanje za inovacijo ”Zelena energija” iz odpadnega  
aluminija, predlagatelja Impol R in R, d. o. o., in Institut Jožef Stefan, 
Odsek za napredne materiale, K-9 
Dr. Varužan Kevorkijan: Inovacije so pri nas timsko delo, pa vendar ‒ 
pri začetnih idejah, recimo jim prebliski, prevladujemo moški, od te točke 
naprej, sploh pa pri sami realizaciji so ženske nenadomestljive. Drzne ide-
je prispevata oba spola, pri eksperimentalnem delu pa dominirajo ženske.
Če bi naš planet lahko vrednotil zelene inovacije, bi rekel: »In kje ste bili do 
zdaj? Zavedajte se, da nimate več dosti časa. Ja, planet bo obstal, a kdo 
bo živel na planetu – to je vprašanje!«

Srebrno priznanje za inovacijo Wate(R)euse, predlagatelj Inštitut za 
okoljevarstvo in senzorje, d. o. o. 
Aljaž Klasinc: Inovacija vedno pomeni nekaj novega. Ampak z na-
predkom znanosti in tehnologije postane zastarela. To pa še ne pomeni, 
da je za odpad. Dele inovacije ali celo inovacijo lahko dodelamo in tako 
postane nova inovacija. Torej lahko vsako inovacije tudi recikliramo.

Zlato priznanje za inovacijo CLT linija manjšega formata, 
predlagatelj Ledinek Engineering, d. o. o.
Gregor Ledinek: Svojo strast inovator razvije kot otrok in strast ga 
spremlja skozi celotno življenje, ko je šolar, študent, ko gradi kariero. 
To je trajna lastnost in človeka izpopolnjuje. Pot je res včasih zahtev-
na in težka, vendar smo inovatorji vztrajni ljudje. Vztrajamo, dokler ne 
dosežemo uspeha. 

Bronasto priznanje za inovacijo Avtomatska naprava 
za 2D-ravnanje ulitkov večjih dimenzij, predlagatelj 
Talum, d. d.
Vesna Košir: Najboljše ideje s potencialom inovacije se 
porajajo na delovnem mestu. Izzivi se porajajo nenehno, 
v vseh okoljih in stalno raziskujemo, kaj bi lahko izboljšali. 
Seveda pa ideja brez raziskav, razvoja in na koncu tudi 
investicije ostaja samo in zgolj ideja. 

DOGAJALO SE JE

V sodelovanju 

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

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”

Medijski sponzor
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Zlato priznanje za inovacijo NANOSky I, predlagatelj 
SkyLabs, d. o. o.
Dr. Tomaž Rotovnik: Najboljših inovacij je veliko – za  
najstnike je to pametni mobilni telefon, za zdravnike cepiva, 
arheologe kolo, za astronome teleskop, strojnike parni stroj, 
za gradbenike most … Če vprašate nas, ki prihajamo iz 
vesoljske industrije, je to verjetno raketni motor in pričetek 
raziskovanja vesolja, saj odgovarja na marsikateri problem 
na zemlji. Vesoljske tehnologije nam spreminjajo življenje 
na bolje. 

Zlato priznanje za inovacijo VIGO zavarovanje,  
predlagateljica Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d. d.
Matevž Čuček: Veliko je največjih inovatorjev – recimo Elon 
Musk, Nikola Tesla, Edison, Leonardo da Vinci, pri nas Peter 
Florjančič, Ivo Boscarol … Obstajajo pa tudi takšni, katerih 
imen ne poznamo, na primer Robert Plath, ki je pred leti izumil 
koleščke na kovčkih, danes pa gre za 4 milijarde vredno  
industrijo. Predvsem so največje tiste inovacije, ki spreminjajo 
svet. 

Zlato priznanje za inovacijo Mark Eco sistem 
“MES” z aragonitnim zadrževalnikom, predlagatelj 
4inovations, d. o. o. 
Darko Konstantinovič: Einstein je rekel, da je največja 
utopija delati vedno znova iste stvari in pričakovati spre-
membe. Zato je treba izumljati vedno nove stvari. Ljudje se 
moramo naučiti, kako z majhnimi koraki izboljšati življenje. 
Tudi v Sloveniji bi morali inovirati svoj način razmišljanja. 
Mnogi sledijo maksimi, da ne morejo zgrešiti, če ne naredi-
jo nič. Ampak tako ne moremo napredovati, moramo si 
upati narediti korak naprej, običajno nam uspe!

DOGAJALO SE JE AKTUALNO 

Posebno PRIZNANJE ZA INOVACIJSKI IZZIV 2021 za inovacijo, ki rešuje izzive covida-19, je prejelo podjetje Henkel Maribor, d. o. o., 
in sicer za inovacijo Covid-19 zaščitna strategija. 

Procesna inovacija, katere inovatorka in inovatorji so Polona Jalovec Borovnik, Gregor Majcen, Borut Suhadolnik, Igor Če-

bašek, ki so razmišljali in razvili inovacijo za uspešno spopadanje z epidemijo koronavirusa in vsemi posledicami, ki so kot 

cunami preplavile družbo in trge. Da bi delovno okolje v podjetju, kljub silovitemu širjenju virusa, ohranili na najvišji možni 

točki varnosti, hkrati pa zagotovili nemoteno poslovanje podjetja, so poleg običajnih uvedenih ukrepov zaposlenim priskrbeli 

teste za samotestiranje pred prihodom na delo, preoblikovali potek delovnega procesa in z UV-čistilci zraka ustvarili izjemno 

varne delovne razmere, ki so zaposlene ščitile pred možnostjo okužbe na delovnem mestu. V 14 mesecih tako ni prišlo niti 

do enega prenosa okužbe med vsemi 750 zaposlenimi.

Kritične točke okrevanja 
gospodarstva

Pandemija je močno prizadela svetovno go-
spodarstvo, seveda tudi slovensko. Čeprav 
je bila bojazen še lani sredi leta zelo velika, 
izgleda, da okreva hitreje, kot je bilo priča-
kovati. Pa je resnično stabilno? Poglejmo 
deset kritičnih pasti, ki bi lahko zavrle to 
rast.

Po katastrofalnem letu 2020 so številni  
ekonomisti napovedovali gospodarsko 
okrevanje v letu 2021, v letu 2022 pa bi naj 
bila rast še višja. Vendar se ob vseprisotnem 
optimizmu pojavljajo tudi resna opozorila, 
da obstajajo pasti, ki tako kratkoročno  
kakor tudi dolgoročno prežijo na rast  
gospodarstva.

Dr. Roman Glaser
roman.glaser@stajerskagz.si

1. Nepremičninska kriza: cene nepremičnin in najemnin stanovanj vztrajno rastejo, v svetovnem merilu 
in tudi v Sloveniji. Samo v prvem četrtletju letošnjega leta so se cene novih stanovanj v Sloveniji dvig-
nile za 13,1 %, cene rabljenih stanovanj pa za 2,9 %. Zato tudi Banka Slovenije opozarja na povečano 
tveganje, tudi zato, ker so cene nepremičnin v Sloveniji za 2 % višje, kot je povprečje v Evropski uniji. V 
zadnjem času prihajajo dramatična opozorila s Kitajske o nepremičninskih težavah družb (Evergrande, 
Fantasia Holdings, Sinic Holdings), kar lahko privede do nepremičninskega zloma, podobnega, kot ga je 
svet doživel leta 2008. To bi ogrozilo tudi stabilnost bančnega sistema, saj bodo kupci stanovanj težje 
servisirali svoje obveznosti do bank.

Dr. Roman Glaser, predsednik ŠGZ

Cene nepremičnin 
v Sloveniji so za 2 % višje 
od povprečja EU. 
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2. Inflacija: izjemno močno povečanje uvoznih cen 
in izredne okoliščine pandemije povečujejo infla-
cijo. Številni ekonomisti smatrajo, da ni gotovo, da 
bo kratkoročni inflaciji hitro pojenjala sapa. Obsta-
jajo trije dejavniki, ki vplivajo na trajno povečanje 
inflacije. Prvič, zvišanje uvoznih cen ni nujno zača-
sno, saj se stroški dela na Kitajskem in drugih trgih 
v razvoju hitro in vztrajno povečujejo. Drugič, velika 
izguba kupne moči, ki jo zaposleni trpijo zaradi 
inflacije, bo verjetno imela posledice za pogaja-
nja o povišanju plač. In tretjič, zaupanje, da se bo 
Evropska centralna banka odločno borila proti 
trajni dinamiki inflacije, se zmanjšuje. Napoveduje 
se zmanjšanje t. i. kvantitativnega sproščanja in 
zvišanje referenčnih obrestnih mer. Zato je na bor-
zah vedno več razprav o stagflaciji, obdobju višje 
inflacije in stagnaciji gospodarstva. Povečana je 
nihajnost na delniških trgih. Inflacija v septembru 
v območju evra je bila 3,4 %, cene energentov pa 
so višje za 17,4 %. Pretrgane so nekatere dobavi-
teljske verige, splošno je pomanjkanje polprevodni-
kov, podražitev je zajela številne prehranske artikle 
in še bi lahko našteli, kaj vse se je podražilo. V 
Nemčiji je inflacija v septembru dosegla 4,0 % (oce-
njujejo, da bo letos presegla 5 %), kar je največ po 
letu 1993.

3. Rast obresti: bojazen pred inflacijo 
lahko ogrozi gospodarsko rast. Če 
bosta FED in ECB pod inflacijskim pri-
tiskom prehitro odreagirali z dvigom 
obrestnih stopenj, se bo gospodarska 
rast hitro ustavila.

7. Izguba delovnih mest: mnoga podjetja, ki so v 
času lockdowna odpuščala, ne zaposlujejo več, 
vsaj ne toliko in predvsem ne starejših. Na drugi 
strani pa je pomanjkanje delovne sile zelo priza-
delo posamezne dejavnosti (vsem znan primer je 
gostinstvo). Ker bo neizogibna digitalizacija zah-
tevala nove veščine in povsem drugačne profile 
zaposlenih, se bo pojavil problem usposobljenosti 
delovne sile, ki ga, tudi zaradi rigidnega izobraže-
valnega sistema, ne bo enostavno rešiti. To zna 
postati za družbe in politiko velik izziv.

5. Davčne reforme: Slovenija potrebuje 
celovito davčno reformo, ki bo odgovor 
na staranje prebivalstva. Demografske 
napovedi jasno napovedujejo, da bo pre-
bivalstvo, starejše od 65 let, leta 2050 
predstavljalo 30 % vsega prebivalstva 
Slovenije. To bo eden najvišjih deležev 
v državah OECD. Sprememba dohodnin-
ske politike bi morala omogočiti znižanje 
prispevkov za socialno varnost zaposle-
nih. Davčna reforma bo morala zajeti tudi 
reformo zdravstva, ne nazadnje bo pot-
rebna tudi drugačna obdavčitev nepre-
mičnin in spremenjen način financira-
nje občin. Kot kaže, projekt nastajanja 
pokrajin ni več v prioriteti politike. Škoda, 
koristil bi vsem državljanom in državljan-
kam in tudi gospodarstvu, saj bi nujno 
odprl vsaj vse zgoraj naštete teme!

4. Zadolžitev držav: milijarde, ki jih vlade 
povsod po Evropi, vključno z Slovenijo, vla-
gajo v ohranjanje gospodarstva za sanacijo 
krize zaradi covida-19, so pognale državne 
proračune v neslutene višave. Ministrstvo 
za finance ocenjuje, da bo dolg Slovenije do 
konca leta 2021 znašal nominalno že 38,97 
milijarde evrov. Vsak prebivalec oz. pre-
bivalka Slovenije bo dolžan 18.600 evrov! 
Fiskalni svet opozarja, da mora zadolžitev v 
naslednjih letih država občutno znižati. So pa 
te zadolžitve, zahvaljujoč nizkim obrestnim 
meram za te kredite zaradi ugodnih bonite-
tnih ocen, ugodnejše kot v preteklih letih.

8. Klimatske spremembe: segre-
vanje ozračja predstavlja veliko 
zahtevo po spremenjenih poli-
tikah držav in gospodarstva. 
Obdavčitev CO2, sprembe v upo-
rabi in proizvodnji energij, višje 
cene  energije, spremembe v 
pogonskih sklopih avtomobilov 
in zahtevnejši okoljski normativi 
– vse to bo močno vplivalo na 
gospodarsko prestrukturiranje. 
Mnoga podjetja so se že začela 
pripravljati na te spremembe, 
kar pa za mala in srednje velika 
podjetja ne bo enostavno. In brez 
dvoma bo nujno prestrukturira-
nje na vseh ravneh vplivalo tudi 
na stanje družinskih proračunov 
in njihovo ekonomiko.

6. Insolvenčni val: nekatere storit-
vene dejavnosti, enoosebne družbe 
in manjša podjetja bodo posebej 
prizadeti zaradi koronske krize. 
V času od aprila 2020 do marca 
2021 je bilo iz poslovnega registra 
v Sloveniji izbrisano 18.410 poslov-
nih subjektov, kar je v primerjavi z 
letom 2019 zaradi protikoronskih 
ukrepov vlade pri podjetjih sicer za 
petino manj, je pa pri samostojnih 
podjetnikih povečano za 3 %.

Nas čaka visoka inflacija 
ali celo stagflacija? 

Kako bo ob inflaciji ravnal 
FED in kako FCB? 

Slovenija je 
med državami  
z najstarejšim 
prebivalstvom! 

Trg dela se istočasno srečuje s 
presežki in pomanjkanjem  
delovne sile. 

Samostojni podjetniki 
izgubljajo voljo. 

Vpliv  
klimatskih 
sprememb  
bo prisoten  

v vseh  
okoljih. 

Tudi vi ste dolžni 18.600 evrov  
od skupnega dolga Slovenije! 

9. Protekcionizem: z Donaldom Trumpom je 
svetovni protekcionizem dobil nov zagon. Obču-
tek, da se je to z novim predsednikom spreme-
nilo, pa ni ravno prepričljiv. Pandemija je povzro-
čila hitrejše spreminjanje globalizacije. Zaščita 
dobaviteljskih verig povzroča gospodarski nacio-
nalizem, ki je jasno viden in sprejet tako pri splo-
šni javnosti kot tudi v politiki. Za izvozno usmer-
jene države, kar Slovenija nedvomno je, lahko to 
pomeni grožnjo za velik del gospodarstva. Neka-
teri ukrepi, ki se velikokrat skrijejo pod ekološke, 
kot je npr. carinska obdavčitev nekaterih produk-
tov, uvoženih iz držav z visokim deležem izpustov 
CO2, in so vsekakor smiselni, lahko posledično 
povzročajo trgovinske spore, ki lahko privedejo 
do še večjega protekcionizma!

Lokalno hitro postane 
nacionalno! Kaj pa 
globalna usmeritev 
gospodarstva? 

10. Stagnacija Evrope: britanski časopis The Economist je v enem od svojih člankov navajal, kako je 
internacionalno evropsko gospodarstvo nazadovalo. Med 100 najvrednejšimi podjetji na svetu je bilo leta 
2004 41 evropskih, danes jih je le še 15. Prevladujejo ZDA in Kitajska. Tudi v pogledu inovativnosti in rasti 
Evropa zaostaja. Okrevanje po prejšnji gospodarski krizi je v Evropi trajalo bistveno dlje kot v ZDA. Glavne 
težave so bile velika zadolženost in posledično trdi varčevalni ukrepi. Tudi po pandemiji kaže, da bo  okreva-
nje v ZDA in na Kitajskem hitrejše kot v Evropi. Mnogi ekonomisti vidijo v kitajskem državnem kapitalizmu 
veliko nevarnost za evropsko gospodarstvo. Za razliko od evropskih koncernov so kitajske družbe podprte z 
državnimi krediti in jim v bitki za tržne pozicije ni treba posebaj skrbeti za profitabilnost. To je razvidno tudi 
pri njihovem mednarodnem nastopu, ko ne upoštevajo zmeraj konkurenčnih pravil. Pri evropskih državah pa 
lahko to negativno vpliva na gospodarsko dinamiko in posledično na standard socialnih pričakovanj v teh 
državah. Pred evropsko politiko in družbo se postavlja zahtevna naloga. Jo bo znala in zmogla obvladati?

Bo politika EU zmogla zahtevne naloge? 
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Dan davčne svobode
Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu

Dan davčne svobode je preprost in 
lahko razumljiv prikaz davčne obre-
menitve gospodarstva. Metoda, upo-
rabljena za izračun datuma dneva 
davčne svobode, razdeli leto na dva 
dela v razmerju, ki ustreza deležu sku-
pnega zneska pobranih davkov v neto 
nacionalnem dohodku.

Dan davčne svobode (ang. Tax Free-
dom Day) je ločnica, ki prikazuje, ko-
liki del leta delamo zase in koliki del za 
skupno porabo, običajno rečemo za 
državo. Povedano drugače, to je dan v 
letu, ko prenehamo delati za državo in 
začnemo delati zase. Dan davčne svo-
bode je agregatni kazalec, kar pomeni, 
da je izračun narejen za povprečnega 
prebivalca oziroma prebivalko neke 
države.

Dan davčne svobode je seveda od dr-
žave do države različen. Gre torej za 
oceno, kdaj v določenem letu lahko za 
povprečnega državljana neke države 
rečemo, da je nehal delati za plačilo 
vseh davčnih obveznosti in je začel 
delati zase. Seveda gre za relativno 
grobo statistično povprečenje različ-
nih okoliščin in za zapleteno oceno, 
ki vključuje pripisovanje posrednih 
davčnih obveznosti (kot so davki od 
dohodkov pravnih oseb, ki jih nosijo 
podjetja) posameznikom. Kljub temu 
pa daje podatek občutek o višini zakon-
ske obveznosti za plačevanje delovanja 
javnega sektorja. 

In kakšen je koledar držav Evropske 
unije, če ga zakoličimo na Dan davčne 
svobode?

Dnevi v letu 2021 brez davčnih in socialnih dajatev na povprečnega delavca

Davčna stopnja v % 28,4

44,5

54,7
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Vir: Institut Economique Molinari (IEM) 

Vir: Institut Economique Molinari (IEM) 

Realna davčna stopnja na povprečne 
plače v posameznih državah EU v letu 
2021

Ko gledamo koledar Dneva davč-
ne svobode, se seveda samo po sebi 
porodi vprašanje, kakšna je realna 
davčna stopnja na povprečno plačo 
v posameznih državah. Prikazani graf 
je zelo zgovoren in pokaže enostavna 

dejstva: preden povprečni evropski 
delavec lahko porabi 100 evrov zase, 
mora pokriti 85 evrov socialnih daja-
tev in davkov državi. Seveda so raz-
like po državah precejšnje: povprečni 
belgijski delavec mora za 100 svojih 
evrov najprej pokriti 117 evrov za sku-
pne izdatke države, v Avstriji kar 121 
evrov. V Sloveniji pa smo na čistem 
povprečju držav EU. 

45.34

47.5

38,14

35,78

54,62

51,45

45,02

39,35

28,42

46,32

44,52

50,41

41 40,03

45,19

41,21

53,95

46,82

42,32
43,73

47

54,76

44,59
42,99

48,15

43,7144,36



20 21DOGAJALO SE JE

Nas za priprtimi vrati   
čaka stagflacija?

Septembrski Štajerski gospodarski forum 
smo namenili vprašanjem oz. pojavom 
inflacije, deflacije in stagflacije in vplivu na 
zdravo gospodarsko okolje. Trem gostom, 
med njimi je eden ugleden ekonomist, 
drugi predsednik uprave največje banke v 
Sloveniji in tretji podjetnik z dolgoletnimi 
izkušnjami v gospodarstvu, smo zastavili 
vrsto vprašanj, ki so bila v osnovi vezana 
na pojme pojavov inflacije, deflacije in tudi 
stagflacije.  

7. Štajerski 
gospodarski forum je 

potekal 15. septembra. 
Skenirajte QR kodo in 

si oglejte oddajo.

7. ŠGF

Tako (hiper)inflacija kot deflacija sta v zgodovi-
ni vselej povzročili ogromno premoženjsko ne-
enakost med ljudmi. Zato so se take ekstremne 
gospodarske krize večinoma končale z močnimi 
družbenimi in političnimi konflikti, z revolucijami 
ali celo vojnami. Se približujemo eskalaciji katere-
ga od teh pojavov? Se sploh zavedamo, v kakšnem 
megalomanskem, nepredvidljivem in tveganem 

finančnem eksperimentu živimo? Blaž Brodnjak, 
predsednik uprave NLB, d. d., je na forumu opo-
zoril nanj in hkrati izpostavil mnoga vprašanja, ki 
zadevajo vse nas, nekaj smo jih v nadaljevanju 
tega članka tudi zapisali. Vabimo vas k posluša-
nju zelo zanimive oddaje, katere posnetek je tudi 
na spletni strani www.stajerskagz.si.  

Redni prof. dr. Rasto Ovin, dekan DOBA Fakultete Maribor
Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB
Milan Lukič, ustanovitelj podjetja Lumar 
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Resno vprašanje, na katerega v tem trenutku še 
ne vemo odgovora, je, ali gre za enkratni šok za-
gotavljanja ponudbe ob veliki denarni masi, ki se 
je nakopičila v času covid krize, ali gre za trajnejši 
pojav. Mogoče je celo prezgodaj sklepati, da smo 
že priče inflaciji, ozreti se je treba na čas pred epi-
demijo, ko se je gospodarstvo že začelo srečevati z 
zmanjševanjem povpraševanja po trajnih dobrinah 
in se je spraševalo, kaj storiti, ko/če bodo ljudje za-
čeli trajno kupovati manj. Ljudje so se namreč za-
res začeli obnašati bolj trajnostno, začeli so resno 
razmišljati, ali res potrebujejo toliko trajnih dobrin. 
Hkrati smo priče okoljski in podnebni krizi in vse 
večjemu zavedanju o nujnosti sprememb. Za go-
spodarstvo bo to v prihodnje zares velik izziv.  

Trenutno smo priče zgodovinskemu eksperimentu 
emisijskih bank. Na eni strani gre za kvantitativno 
sproščanje, ko na sekundarnem trgu odkupujejo 
velike količine vrednostnih papirjev ‒ danes je na 
primer ECB lastnica več kot 40 % javnega dolga 
Nemčije in Italije. To je pravzaprav moralni ha-
zard, saj s tem politika postaja lastnica lastnega 
dolga. Hkrati je na drugi strani prisotna likvidno-
stna past, trg je preplavljen z denarjem, banke so 
prelikvidne in v tem trenutku razpolagajo z zgo-
dovinsko najvišjimi rezervami, ki ne najde poti do 

povpraševanja po posojilih. Gospodarstvo je po 
prejšnji gospodarski krizi izrazito konservativno 
in previdno in se ne zadolžuje celo do te mere, da 
ogroža lastno konkurenčnost, saj izrazito premalo 
investira. Denar je namreč zares zelo poceni in bi 
ga kot dobri gospodarji morali izkoristiti za inve-
stiranje. 

Likvidnostna past daje potuho javnim finan-
cam, ki se na veliko zadolžujejo, pri čemer do-
bimo vtis, da gre za fiktivno zadolževanje brez 
stroškov, saj so obresti ničelne ali celo negativ-
ne. Še nedavno se je Slovenija zadolževala po 
negativni obrestni meri, kar pomeni, da je moral 
nekdo Sloveniji plačati, da je vzela kredit za 10 
let. Politika v takšni situaciji dobi občutek, da 
dolg ni problem, pri čemer hkrati zanemari dej-
stvo, da bo glavnico pa treba odplačati. Nespre-
jemljivo je, da javni dolg naenkrat ni pomemben 
in da velja prepričanje, da ga bomo v prihodnje 
z lahkoto servisirali, ker je tako poceni. V nor-
malnem inflacijskem obdobju se bo cena tega 
dolga povečala, obresti so pač spremenljiva ka-
tegorija, in slovenski proračun bo moral name-
niti bistveno večji del sredstev za odplačevanje. 
Dolg bo postal problem nas vseh in prihodnjih 
generacij.  



Proizvodnja 
farmacevtskih 

surovin in 
preparatov 
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Nereciklabilni gorljivi 
odpadki: domač 
energetski vir?
Slovenija je pred eno največjih energetskih kriz v samostojni Slove-
niji, saj cene vseh uvoženih energentov izredno rastejo, prav tako pa 
rastejo tudi cene doma proizvedene energije, ki je del enotnega ener-
getskega trga. Takojšnjih odgovorov in ukrepov, kako se izogniti ener-
getski revščini in propadu podjetij, ni. Se pa ta trenutek vsem nazorno 
kaže pomanjkanje energetske samozadostnosti, ki je en od temeljnih 
apostolatov energetske politike.

Termična obdelava odpadkov s sežigom ali sosežigom je uzakonjen 
sestavni del hierarhije ravnanja z odpadki v EU že več kot 45 let. V koli-
kor bi najrazvitejše družbe sveta našle način, da se ognejo termični 
obdelavi z rešitvami višje na hierarhiji ravnanja z odpadki (prepreče-
vanje, ponovna uporaba ali recikliranje), bi le-to zagotovo tudi nare-
dile. Tako pa je v EU okrog 500 objektov za termično obdelavo odpad-
kov, njihovo število in skupna kapaciteta pa vseskozi naraščata. Ker 
so objekti zgrajeni predvsem po razvitem delu EU, ti objekti pomenijo 
servis le za dobro polovico petsto milijonov prebivalcev EU. Gostota 
objektov je tako več kot en objekt na milijon prebivalcev.

Slovenija je v preteklih dveh desetletjih naredila izreden napredek 
na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, na katerega moramo 
biti vsi ponosni. Proces izgradnje sistema pa zagotovo ni končan. 
Na nacionalnem nivoju je največji primanjkljaj domačih kapacitet na 
področju sežiga in sosežiga gorljivih frakcij komunalnih, pa tudi osta-
lih gorljivih odpadkov. Z izgradnjo novih kapacitet, ki so tehnološko 
usklajene z zadnjimi zaključki najboljših razpoložljivih tehnologij, se 
bo pomembno znižal celokupen okoljski in podnebni vpliv pri ravna-
nju z odpadki. Izrabljati pa se sme izključno odpadke, ki jih ni mogoče 
reciklirati na okolju prijazen način in imajo ustrezno kurilno vrednost. 

Nacionalni energetski in podnebni načrt, sprejet v začetku leta 2020, 
je prepoznal potencial energije odpadkov, ki so domač in delno obnovljiv  
vir energije, zato bo termična obdelava odpadkov skladno s tem 
sprejetim dokumentom v bodoče zagotavljala več toplotne in elek-
trične energije. Enako povzema tudi Dolgoročna podnebna strategija 
Slovenije do leta 2050.

Uradno stališče EU je, da je termična obdelava odpadkov sestavni del 
krožnega gospodarstva in evropskega zelenega dogovora. V Sloveniji 
smo dolžni slediti tej politiki in zgledom, saj se ne rešuje samo pro-
blematika ravnanja z odpadki, temveč tudi podnebje, okolje in energe-
tika. Nerazumno je, da te infrastrukture, ki bi izkoriščala domač ener-
getski vir in bi s tem povečevala energetsko samozadostnost in imela 
popoln vpliv na ceno proizvedene energije, ne postavimo. Glede na 
dolgoročne projekcije količin slovenskih gorljivih odpadkov lahko ter-
mična obdelava le-teh poleg vrste ostalih prednosti in koristi zagota-
vlja okrog 3 odstotke končne rabe energije v Sloveniji. Zanemarljivo? 
Zame zagotovo ne!

Doc. dr. Filip Kokalj, u. d. i. s.
Visokošolski učitelj, Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za strojništvo
filip.kokalj@um.si

VAŠA KOLUMNA

Imam 99 poslovnih 
problemov, a paket  
ni eden od njih!

Posebno ponudbo 50 % popusta na osnovno mesečno naročnino za 6 mesecev lahko izkoristijo vsi novi
poslovni naročniki, ki v času trajanja ponudbe sklenejo novo naročniško razmerje na kateremkoli paketu A1
Podjetni. Posebna ponudba velja od 5. 10. do 31. 12. 2021. Po izteku 6-mesečnega obdobja 50 % popusta se
uporabniku prične zaračunavati redna cena naročniškega paketa. Popust ne more biti izplačan v gotovini
ali se prenesti na tretjo osebo. Fiksno omrežje zagotavlja Telekom Slovenije. Navedene hitrosti so najvišje
možne hitrosti, dejanske hitrosti pa so odvisne od različnih dejavnikov (na xDSL tehnologijii so dinamične in
odvisne od oddaljenosti od centrale ter tehničnega stanja bakrene parice, na optični povezavi pa so odvisne
od omrežne opreme na sami lokaciji, lahko pa tudi od števila priključenih uporabnikov na določeno optično
vlakno). Na Rune omrežju se vsakemu naročniškemu paketu mesečno obračuna dodatek v višini 5 €. Cene
vključujejo DDV. Za pakete A1 Podjetni veljajo Posebni pogoji A1 fiksnih paketov za poslovne uporabnike,
Posebni pogoji za širokopasovne storitve in Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev
za pravne osebe in podjetnike, ki so skupaj z ostalimi pogoji in cenami ostalih storitev, storitev v tujini in
cenami izven zakupljenih količin na voljo na 040 40 40 40, A1.si in na prodajnih mestih A1. A1 Slovenija, d. d.,
Ameriška ulica 4, SI-1000.

Sklenite nov paket A1 Podjetni 
in pozabite na probleme:
• 50 % popusta za pol leta
• Brez vezave
•  Zanesljiv internet s hitrostjo  

do 100/20 Mb/s 
•  Prednostna tehnična  

podpora 

A1 Podjetni net
28,99 €

50 €
na mesec14

A1 Podjetni net + tel
32,99 €

50 €
na mesec16
A1.si
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Vroča tema 
– sežigalnica 

Ste del Javnega holdina Maribor. To je novost v Mariboru. Se 
je takšna organiziranost v drugih mestih obnesla?

Tovrstni holdingi so že praksa v drugih večjih mestih: v Lju-
bljani, Zagrebu, na Reki, Dunaju, v Gradcu … Naš je najbolj 
primerljiv z Gradcem. Strokovne službe so ostale na matič-
nih podjetjih – voda, kanalizacija, odpadki, energija. Sku-
pne službe kot podporne službe pa so šle na holding, to so 
finance, računovodstvo, kontroling, nabava, IT, marketing, PR. 
Ljudi smo prezaposlili na holding in za nas opravljajo te sto-
ritve. Mogoče na kratek rok ni videti velikih koristi, seveda pa 
je potrebno misliti in delati dolgoročno in dolgoročne koristi 
z vidika sinergij zagotovo so. Da jih bomo lahko realizirali, 
moramo seveda vsi nekaj vložiti. Čaka nas recimo skupna IT 
platforma, gre za velik, vendar nujen zalogaj. Računamo, da se 
bodo sinergijske koristi izkazale v roku petih let, koristili pa jih 
bomo lahko prihodnjih 100 let. Zadeva se dolgoročno zagotovi 
izplača.

Holding z lepim logotipom v obliki laboda prikazuje povezane 
dejavnosti. Kaj pa pove vaš logotip o vašem podjetju?

Logotip holdinga je seveda nov, zelo lep, prijeten in svež. Naš je 
starejšega datuma in združuje dve barvi v dveh e-jih. Simbolno 
gre za naše omrežje, ki je sestavljeno iz dveh cevi: po eni teče 
vroča voda, po drugi se vrača hladna. Kroženje naše vode je kot 
kroženje krvi po našem telesu, arterije in vene potrebujejo srce. 
Tudi zato je naš slogan »Energetika Maribor je srce mesta«.

Vi ste že dolgo v tem srcu in tudi energetika je že dolgo v 
vašem srcu. 

Tu sem že četrti mandat, 13. leto teče in še vedno delam s 
srcem. Več kot 25 let delam v energetiki, to rad počnem, novih 
izzivov je bilo v zadnjih letih veliko in še več jih bo. Nikoli ni dolg-
čas, vsega se lotevamo z znanjem, izkušnjami in tudi s srcem.

No, ko sem leta 1994 vstopil na svojo energetsko pot, je šlo za 
dokaj stabilno, lahko bi rekli monopolistično dejavnost. Prvi 
zares veliki premiki so se zgodili z vstopom v EU: energetski 
zakon, evropske direktive, odpiranje trga ... Novosti so se kar 
vrstile in zahtevale veliko iznajdljivosti. Po 2007, še posebej pa 
v začetku prejšnjega desetletja, je predvsem GEN-I naredil velik 

Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu

Pogovor z mag. Alanom Percem, direktorjem Energetike 
Maribor, d. o. o., je potekal na sedežu družbe v Mariboru, 
poleg najvišjega objekta v Mariboru – 80 m visokega dimnika. 

Javni holding Maribor (JHMB) je bil ustanovljen  

2. septembra 2020, ko je uradno povezal šest javnih 

podjetij – Energetiko, Mariborski vodovod, Marprom, 

Nigrad, Pogrebno podjetje in Snago, ki uspešno delujejo v 

širši regiji že več kot 150 let. Pod skupno streho je združil 

bogato znanje in izkušnje na področjih energetike, oskrbe 

z vodo, prometa, ravnanja z okoljem in odpadki ter upravljanja 

z infrastrukturo. Delovati je začel v začetku leta 2021.



Energetika Maribor je javno podjetje, ki stremi k zadovoljevanju energetskih potreb 

svojih odjemalcev, obenem pa se zaveda vpetosti v okolje, v katerem deluje. Primarna 

dejavnost podjetja je izvajanje oskrbe s toplotno energijo, kar zajema proizvodnjo in 

distribucijo toplotne energije. Gre za edino organizirano toplifikacijo mesta ob Dravi. 

Podjetje razvija različne projekte pridobivanja energije iz obnovljivih virov.
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Podelitev priznanj bo potekala 30. septembra 2021 
na regionalnem nivoju. Dan inovativnosti s podelitvijo priznanj 
na državnem nivoju bo potekal 12. oktobra 2021.
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daljinskem ogrevanju določenim zavezam, 
skladno z evropskimi direktivami in z našo 
zakonodajo moramo zagotavljati več kot 
50 % proizvodnje toplote iz obnovljivih 
virov, odvečne toplote ali visokoučinkovite 
soproizvodnje toplote in električne energije. 
Če tega ne dosežemo, sistem daljinskega 
ogrevanja ni več učinkovit, posledično nismo 
več upravičeni do subvencij in podpor, tudi 
odjemalci se lahko pričnejo odklapljati. 

Energetika je javno podjetje. Kako je s tržno 
učinkovitostjo?

Energetika je podjetje v javni lasti, z omejenim 
finančnim potencialom. Trudimo se, da ustvar-
jen kapital reinvestiramo v nove, visokoučinko-
vite naprave, optimizacijo sistema, obnovljive 
vire, sisteme za shranjevanje toplote. 

Bi vam bilo v interesu sovlagati v kogeneracije?

Da, vendar kapitalsko komaj sledimo lastnim 
izzivom. Trenutno so danes pred nami 
10-krat večji izzivi, kot so bili v celotnem 
mojem poslovnem obdobju v Energetiki. 
Naši načrti so zelo ambiciozni, podpira pa jih 
evropska in slovenska energetska politika.  

Cene energentov so tiste, ki nam vzbujajo 
pozornost. Pa so ti energenti na voljo? Se 
kje kaže kakšen manko? 

Včeraj je cena plina zrasla v par urah s 110 
na 140 evrov na MWh in je potem padla na 
114 evrov. Danes se pogovarjamo o ceni, 
že jutri pa se bomo mogoče pogovarjali, če 
bomo plin sploh imeli. Pa vendar – plina je 
dovolj, če se bo začelo govoriti o pomanjkanju, 
bo to bolj špekulativne narave. 

Dejavnost Energetike Maribor je toplotna 
oskrba. Kakšnega pomena je to za Maribor?

Prvotno ime podjetja je bilo Toplotna oskrba 
Maribor, smo javno podjetje v 100-% lasti 
Mestne občine Maribor. Osnovna dejav-
nost je oskrba s toplotno energijo. Poleg 
tega imamo še proizvodnjo električne ener-
gije, kar nam prinaša dobiček, s katerim 
lahko delno nižamo ceno ogrevanja za upo-
rabnike. Sistem daljinskega ogrevanja mora 

biti seveda konkurenčen, za potrošnika tudi 
cenovno ugoden. Tudi zato se je v letih 
2013‒2018 na levem bregu reke Drave precej 
objektov priključilo na naš sistem ogrevanja. 

Kakšno je to omrežje?

Omrežje sistema daljinskega ogrevanja se je 
pričelo graditi pred 40 leti, je v dobrem stanju in 
dobro vzdrževano. Ko je Toplotna oskrba Mari-
bor nastala, je bila locirana tukaj, na Jadran-
ski cesti, kjer smo še danes, primarno je bila 
namenjena ogrevanju novih naselij na jugu 
Maribora. Potem smo se pričeli širiti proti 
mestu, do bolnice na Tabor, čez Koroški most 
smo prešli na levi breg, prevzeli smo kotlov-
nico v Pristanu in jo povezali v naše omrežje. 

Od leta 2007 se tudi v Sloveniji sistematično 
vzpodbuja učinkovito rabo energije. Etažni 
lastniki so financirali v obnove fasad, oken in 
streh, tudi  z ugodnimi krediti in subvencijami. 
S tem sledimo ukrepom učinkovite rabe ener-
gije in zmajšanju porabe energije tudi za 40 %. 
S širitvijo našega sistema in priključevanjem 
novih objektov v zadnem desetletju smo nado-
mestili znižanja porabe energije pri obstoječih 
objektih, tako da smo sedaj na nivojih porabe 
izpred 15 let. 

Boste še širili omrežje?

To je naša največja ambicija. Daljinsko ogreva-
nje je prepoznano kot energetsko najbolj učin-
kovit sistem za doseganje zmašanja toplo-
grednih plinov in zato pričakujemo, da bo 
deležno ustreznih finančnih podpor. Za odje-
malca je zelo udobno, zanesljivo, enostavno za 
vzdrževanje in okolju prijazno. 
 

preskok, Robert Golob je bil eden od razvijalcev teh 
novih storitev. In čeprav je bilo takrat vsak dan kaj 
novega, si nismo mislili, da bo ta dinamika ostajala 
vsakodnevna praksa. Pa je! Danes je energetika 
zares top tema, bojazen politike, in tudi nas dobavi-
teljev, kako bomo uravnavali področje energetike, je 
velika. Imamo demonstracije zaradi covida, ne vem, 
če jih ne bomo imeli v prihodnje zaradi energetike. 
Slovenija je majhna, nimamo nekega odločilnega 
vpliva na cene globalnih energentov. Živeti moramo 
v okolju, ki ga ne obvladujemo v celoti, in narediti 
vse, da bomo v njem lahko živeli in preživeli. Kar 
se v zadnjem času dogaja s cenami energentov, 
še posebej zemeljskim plinom, ko je cena zrasla s 
17 evrov na MWh v aprilu na današnjih 114 evrov 
(intervju je potekal 7. 10. 2021), je šokantno, zago-
tovo tudi špekulativno, vendar – računati moramo, 
da bo takšnih situacij v prihodnje še veliko.   

A je to zaradi napačne evropske strateške odločitve, 
ki je izključila Rusijo?

Tudi mogoče, saj se je Evropa odločila, da od leta 
2050 ne želi biti več odvisna od zemeljskega plina. 
Sicer pa je razlogov za dvig cen plina kar nekaj, lan-
ska ogrevalna sezona je bila dolga, skladišča plina 
v Evropi so se pričela zato polniti kasneje kot sicer. 
Korona kriza je povzročila upad gospodarstva, okre-
vanje pa je sedaj zelo močno. Poraba energentov se 
torej povečuje. Spomnimo se, da so cene energen-
tov v korona krizi padle, cena nafte je bila celo nega-
tivna. Amerika je pred nekaj leti s plinom iz skrilav-
cev postala samooskrbna in celo izvoznica plina, 
pritisk na ceno je bil močan, proizvodnja plina v 

Evropi pa vedno manjša. Anglija in Nizozemska sta 
znižali proizvodnjo plina, zgodili so se še Severni 
tok 2 in pritiski Rusije, spreminja se politika Kitajske, 
kjer so sprejeli zaveze za zmanjšanje toplogrednih 
plinov in zmanjšali proizvodnjo iz premoga in se 
usmerili na zemeljski plin. Zelo velik vpliv na povi-
šanje cen ima zagotovo tudi visoko povišanje vred-
nosti emisijskih kuponov. In čeprav je dvig cene čez 
100 evrov na MWh že špekulacija, nanjo ne mi in ne 
EU nimamo več vpliva. Kakšna bo rešitev, ne vem. 
Pri nas so cene toplote zrasle za 26 % od začetka 
leta do septembra, samo v oktobru celo za 40 %. Na 
žalost pa cene zemeljskega plina nenadzorovano 
še rastejo, zato lahko pričakujemo še dodatna povi-
šanja cen toplote. Z vsem povedanim želim izpo-
staviti, da hitre ocene situacije niso mogoče, da je 
vedno potrebno spremljati celotno dogajanje, pa še 
takrat ne moremo prav veliko narediti. Plin pa potre-
bujemo, tako kot tudi vse druge energente. Energe-
tika je krvni obtok gospodinjstev in gospodarstva. 

Se to že pozna pri končnem potrošniku, pri 
gospodinjstvih in v gospodarstvu?

Družbe, ki imajo stabilno porabo plina, imajo plin 
zakupljen in na kratek rok ne bodo čutile vseh 
turbolenc na trgu. Energetika Maribor je primarno 
usmerjena v končne potrošnike, torej gospodinj-
stva in smo sezonsko zelo občutljivi. Zakupi plina 
so za nas, ki skrbimo primarno za ogrevanje, zelo 
tvegani in se jim izogibamo. Zato smo trenutno 
zaradi teh zares nenormalnih dvigov cen v veli-
kih težavah. Dejstvo je, da je Energetika Maribor 
izjemno odvisna od plina. Poleg tega sledimo pri 

www.energetika-mb.si

Daljinsko ogrevanje je skozi evropsko in 

našo zakonodajo prepoznano kot energetsko 

najbolj učinkovito za doseganje okoljskih 

zahtev, saj z njim lahko z najmanj vložka 

dosežemo največje zmanjšanje toplogrednih 

plinov.
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Sežigalnica je lahko pomemben energetski vir, seveda pa jo 
je potrebno načrtovati v skladu z zakonodajo in smernicami 
na področju obdelave odpadkov. Trajnostne in zelene stra-
tegije ter akcijski načrti so jasni – pri ravnanju z odpadki je 
treba zasledovali načela in prioritete, kot so zmanjšanje ko-
ličin odpadkov, ponovna uporaba, kjer je možno, recikliranje 
odpadkov in šele ob koncu izraba energije, ki je v ostankih od-
padkov. Slovenija je mala, zato mora na nivoju države pote-
kati načrtovanje, tako glede velikosti kot lokacij, saj bomo le 
tako dobili dolgoročno najbolj optimalno tehnološko in okolj-
sko rešitev. Kot družba se moramo zavedati, da če odpadke 
povzročamo, moramo za njih tudi poskrbeti in jih obdelati na 
način, da ne škodimo okolju. 

Dr. Vlasta  Krmelj, 
univ. dipl. inž.,
direktorica  
ENERGAP - Energetska  
agencija za Podravje 

Do leta 2018 smo odpadke pošiljali v tujino. 

Potem je tujina zaprla meje, Evropa pa se 

je odločila, da mora vsak poskrbeti za svoje 

odpadke. Tudi Slovenija mora poskrbeti za 

svoje odpadke, o tem ni dvoma.

Največ odpadkov se nakopiči v mestih, 

energetska izraba je torej primerna tam, 

kjer je odpadkov največ in kjer je sistem 

daljinskega ogrevanja vzpostavljen. 

Nasprotovanje sežigalnici pomeni 

nasprotovanje brez rešitve! Biti proti 

pomeni, da je potrebno predstaviti boljši 

način od energetske izrabe odpadkov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kje je tukaj, ne samo v Mariboru, ampak tudi v Sloveniji, 
mesto sežigalnic?

Sežigalnice niso neka posebna novost, vsaj v zahodni 
Evropi ne. Vzhodna Evropa pa zaostaja, enako Slovenija. 
Če želimo biti čimbolj samozadostni, moramo izrabiti 
tisto, kar imamo. In odpadke imamo in zagotovo jih bomo 
imeli še kar nekaj časa. Seveda je potrebno narediti vse, 
da bo odpadkov vedno manj, toda do družbe brez odpad-
kov je še dolga pot. Zavedamo se, da bo količina odpad-
kov za energetsko izrabo v prihodnje zagotovo padala. 
Tudi zato so objekti, ki se načrtujejo, majhni in so načr-
tovani za količino odpadkov, ki bodo na voljo tudi čez 15, 
20 let.

Slovenija je, bodimo odkriti, zamudila čas, ko bi lahko, 
tudi s podporo EU, zgradila sežigalnice. Govorimo o per-
spektivi 2007-2013, ko so bila evropska sredstva na raz-
polago. Imamo pa primer odlične prakse v Celju, ki je 
sežigalnico zgradilo leta 2009. Mogoče so Celjani takrat 
plačevali več od ostalih, danes in za naslednjih 30 let pa 
so zmagovalci, imajo stabilne in konkurenčne cene rav-
nanja z odpadki in toplote. Na žalost je Slovenija, razen 
Celja, izbrala izvoz odpadkov tujino, kar se je izkazalo 
za zgrešeno odločitev. V Evropi velja doktrina, da mora 
vsaka država sama poskrbeti za svoje odpadke.

Z vidika mesta nastanka odpadkov, prometa in logistike 
so za sežigalnice odpadkov primerni trije kraji - Ljubljana, 
Maribor in Kočevje. Celje že imamo in pokriva savinjsko 
področje, Ljubljana bi pokrivala še Gorenjsko in Primor-
sko, Kočevje Dolenjsko, naša naloga pa je, da pokrijemo 
Pomurje, Štajersko in Koroško.

Je to želja ali je to že tudi odločitev?

Želja je že 15 let, zdaj prehaja v realnost. Pred letom in pol 
smo bili pozvani s strani ministrstva, da izrazimo interes za 

postavitev objekta za energetsko izrabo odpadkov. Seveda 
smo se odzvali in bili prepoznani kot primerni. 

Govorimo o sežigalnici za komunalne odpadke gospo-
dinjstev, torej za odpadke v črnih zabojnikih. Brez indu-
strijskih odpadkov. Ne govorimo o megalomanskih objek-
tih. Govorimo o primerno velikih objektih glede na koli-
čino odpadkov. Prioritetno bomo v objektih uporabili 
najboljše obstoječe tehnologije, ki bodo omogočile nižje 
emisije od predpisanih. Tehnično to sploh ni vprašanje, 
gre za vprašanje finančne zmožnosti. In ne pozabimo, v 
Mariboru je veliko malih gospodinjskih sežigalnic, samo 
poglejte, koliko je dimnikov in kako se iz nekaterih kadi. 
Pri sistemu daljinskega ogrevanja z energetsko izrabo 
odpadkov bo samo en dimnik, s čistilnimi napravami, 
rednimi monitoringi. Tudi sam kot Mariborčan si želim 
zdravega okolja, zato bom vztrajal pri vgradnji najboljše 
razpoložljive tehnologije z najmanjšimi vplivi na okolje in 
zdravje ljudi.

Se zavedamo pomena pravilnega odlaganje odpadkov? 
Bodo prebivalci Maribora naklonjeni sežigalnici? 

Primerov dobrih praks je veliko - Celje, Dunaj, celotna 
Skandinavija, Danska, ki je najbolj okoljsko osveščena, 
in vsa ta okolja imajo sežigalnice. Nasprotovanje seži-
galnici pomeni nasprotovanje brez rešitve! Za odpadke 
moramo poskrbeti, in to na najboljši možen način. Biti 
proti pomeni, da je potrebno predstaviti boljši način od 
energetske izrabe odpadkov. Brez tega ga na kratek rok 
ne vidim. 

Nimamo še vseh odgovorov, ne nazadnje nimamo končne 
odločitve države. Tri mesta, Maribor, Ljubljana in Kočevje, 
smo se povezala, da skupaj rešujemo problem odpadkov, 
ki je vseslovenski. Država je to prepoznala, tudi sprejela, 
mora pa še uradno potrditi. Najprej potrebujemo sprejem 
uredbe o sežigu komunalnih odpadkov, nato pa razpis za 
koncesijo, saj gre za gospodarsko javno službo države. 
Upam, da se to zgodi do konca tega leta. 

Predlagatelji smo zapisali in se zavezali, da mora sežig 
imeti enotno ceno za celo Slovenijo, in sicer 100 evrov na 
tono. Prispevek države morajo biti nepovratna sredstva. 
Trenutno smo ocenili, da mora država pri ceni 100 evrov 
na tono prispevati v Ljubljani 80 %, v Kočevju 94 %, v 
Mariboru 90 % nepovratnih sredstev, sicer bo cena ustre-
zno višja.  Skupaj gre za projekt, ki je vreden okoli 200 
milijonov evrov, brez upoštevanih podražitev, ki smo jim 
priča v zadnjem času. V kolikor bodo v uredbi jasno opre-
deljena prispevna območja, ustrezna metodologija za 
izračun cene sežiga in seveda zagotovljena nepovratna 
sredstva, se bomo na razpis za koncesijo prijavili.

Kaj pa lokacija?

Zelo pomembna je tudi lokacija, ki jo v Mari-
boru imamo. Po podpisanem dogovoru z 
državo se bo objekt umeščal v prostor na 
podlagi občinskega podrobnega prostor-
skega načrta skupnega pomena, kar pomeni, 
da ga mesto in država umeščata skupaj. 
Lokacije nismo določili na pamet, izbrali smo 
pet lokacij in naročili pri Zavodu za urbani-
zem Maribor in Nacionalnemu laboratoriju za 
zdravje, prehrano in okolje za natančno pre-
učitev z vseh vidikov. Kot najustrežnejša je 
bila prepoznana lokacija na Taboru, zraven 
obstoječe sortirnice. 

Z Ljubljano in Kočevjem delamo soglasno, 
dobro smo se organizirali, smo odličen tim. V 
projekt vključujemo tudi druge inštitucije: Ener-
getsko zbornico Slovenije, Zbornico komunal-
nega gospodarstva in Gospodarsko zbornico. 
Pritegnili smo tudi mnoge mnenjske voditelje v 
Mariboru in jih vprašali, na kaj vse moramo biti 
pozorni in pripravljeni pri nadaljnji komunikaciji. 
Računam, da bomo imeli do konca leta pojas-
njene vse neznanke. Ne gremo z glavo skozi 
zid. Javnost je najpomembnejša in želimo, da je 
vključena v projekt.

Kakšen je časovni okvir projekta?

Tri leta traja umeščanje v prostor, tri leta grad-
nja, skupaj torej do leta 2027. Življenjska doba 
take sežigalnice je najmanj 30 let. Zahodna 

Evropa nasprotuje postavljanju velikih objektov, 
tudi zato, ker je sama v preteklosti poskrbela 
zase. Tega se zaveda tudi država, ki sežigalnic 
zato ni dala v načrt za okrevanje in odpornost. 
Predlog je, da se bodo sežigalnice financirale iz 
podnebnega sklada, ki je namenjen okoljskim 
projektom.

Poskrbeli bomo torej za odpadke. Kaj bomo s 
tem še dobili?

Večjo samooskrbo s toplotno energijo. Sežigal-
nica v Mariboru bo pomenila 60 % vse energije 
za proizvodnjo toplote. Idealen čas je, da posta-
nemo samooskrbni, tako z vidika odpadkov kot 
energije. Celje danes nima z nenadzorovanim 
višanjem cen energentov takšnih problemov, 
kot jih imamo ostali, predvsem tisti, ki primarno 
uporabljamo zemeljski plin. Cena naše toplote 
bo z objektom energetske izrabe odpadkov pos-
tala več kot konkurenčna. Tudi zato do leta 2025 
načrtujemo širitev sistema daljinskega ogreva-
nja na levem bregu reke Drave, do leta 2030 nato 
sledi Pobrežje, po letu 2030 pa še ostala obmo-
čja mesta z dovolj visoko gostoto poseljenosti 
in toplotnega odjema.

Kaj pa slabosti sežigalnice? 

Ali sežigalnica onesnažuje zrak? Seveda, ampak 
manjša kurišča ga danes onesnažujejo bistveno 
bolj. Da ne govorim o nenadzorovanem odlaga-
nju odpadkov, pa požarih in podobnih okoljsko 
spornih zadevah.
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Vera Kozmik Vodušek, Marko Nemšak
vera.kozmik@dialogco.eu 
Podatki: Marko Nemšak, marko.nemsak@stajerskagz.si

Energija 
energetike

Pod energetiko razumemo gospodarsko 
panogo, ki obsega pridobivanje, trgovanje, 
prenos, dobavo in uporabo različnih vrst 
energije. Gre za interdisciplinarno področje, 
ki obsega energijske vire, energijske tehno-

logije in uporabe energije v gospodarstvu. 
Poleg naravoslovnih in tehničnih vprašanj so 
v sodobni energetiki pomembna še družbena, 
gospodarska in okoljevarstvena vprašanja, 
povezana s tehnično uporabo energije.

Čisti prihodki od prodaje  
SLOVENIJA, 2020 

DELEŽ PRIHODKOV REGIJE GLEDE NA PRIHODKE 
DEJAVNOSTI V SLOVENIJI 

Število družb, 
SLOVENIJA, 2020

 

Število zaposlenih, 
SLOVENIJA, 2020 

Število družb, 
PODRAVJE, 2020

 

Število zaposlenih,  
PODRAVJE, 2020

Čisti prihodki od prodaje, 
PODRAVJE, 2020 

PREDSTAVITEV  

DEJAVNOSTI 

PREDSTAVITEV 

DEJAVNOSTI 

Slovenija se je zavezala energetsko podnebnim ciljem, ki 
zahtevajo temeljite spremembe gospodarstva in seveda 
tudi energetike ter na ta način spreminjajo družbena raz-
merja. Gre tudi za konceptualne spremembe energetske 
infrastrukture ter nove vloge porabnikov energije, kar 
zahteva revizijo vseh dosedanjih sektorskih nacionalnih 
konceptov in politik, posebej pa energetskega nacional-
nega koncepta. To zahteva tudi kompleksnejše načrtova-
nje prenosnih in distribucijskih energetskih sistemov, če-
sar smo se in se še učimo na pilotnih projektih pametnih 
omrežij.

Mag. Duška Godina, 
direktorica AZE, 
Poročilo o stanju na 
področju energetike 
v Sloveniji v letu 2020

ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE SLEDI DVEMA CILJEMA:

• zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, vezanih na rabo energije, za vsaj 40 % 

do leta 2030 glede na raven iz leta 1990

• zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, vezanih na rabo energije, za vsaj 80 % 

do leta 2050 glede na raven iz leta 1990

PODROČJE DEJAVNOSTI D - OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO

607

6.925.721.696 613.533.027

7.411

86

1.349

8,86 %



PREDSTAVITEV  

DEJAVNOSTI 

PREDSTAVITEV 

DEJAVNOSTI 

Vir: Ajpes

Čisti prihodki od 
prodaje v EUR

Podjetje Podjetje Čisti prihodki od 
prodaje v EUR

Top 20 podjetij iz dejavnosti 
OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, 
PLINOM IN PARO v Podravju glede na 
ustvarjene čiste prihodke od prodaje 
v letu 2020

SODO, D. O. O. 267.041.869

ENERGIJA PLUS, D. O. O. 115.148.319

DEM, D. O. O. 68.797.769

ELEKTRO MARIBOR, D. D. 58.153.824

PLINARNA MARIBOR, D. O. O. 36.208.151

ENERGETIKA MARIBOR D. O. O. 11.689.395

MOJA ENERGIJA, D. O. O. 4.509.108

ENERGIJA IN OKOLJE, D. O. O. 3.631.315

SINTGEN, D. O. O. 2.653.745

PANONICA ENERGETIKA, D. O. O. 1.792.058

BE RADLJE, D. O. O. 1.332.799

OVEN ELEKTRO MARIBOR, D. O. O. 1.060.706

BIOENERGETIKA, D. O. O. 939.744

TIMBLES, D. O. O. 859.329

BESOLAR, D. O. O. 737.393

SC1, D.O.O. 637.848

MODRA ENERGIJA, D. O. O. 572.206

SOL ENERGIJA, D. O. O. 416.248

TOP ENERGIJA, D. O. O. 349.382

AUROM METAL, D. O. O. 337.747

32 33

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)  
SLOVENIJA, 2020 

Neto čisti dobiček/izguba  
SLOVENIJA, 2020 

Mesečna bruto plača na zaposlenega (EUR),  
SLOVENIJA, 2020 

Delež prodaje na tujih trgih, 
SLOVENIJA, 2020 

Delež prodaje na tujih trgih, 
PODRAVJE, 2020

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR), 
PODRAVJE, 2020 

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR), 
PODRAVJE, 2020 

Mesečna bruto plača na zaposlenega (EUR), 
PODRAVJE, 2020 

125.003

-384.931.714

2.730

98.917

27.218.109

2.287

53,2 % 0,2 %
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Zanesljivost oskrbe z energijo ali okoljska trajnost virov ali 
cenovna dostopnost oskrbe?

Andrej Tumpej, 
direktor Dravskih elektrarn Maribor, d. o. o.

V kolikor želimo ohraniti in nadgraditi druž-
beno okolje, primerno za gospodarstvo in 
gospodinjstva oziroma življenje nasploh, 
moramo istočasno doseči zanesljivost 
oskrbe z energijo, okoljsko trajnost virov in 
cenovno dostopnost oskrbe. 

Milan Novak, 
vodja energetike v Coni Tezno

Ko govorimo o zanesljivosti oskrbe z ener-
gijo, okoljski trajnosti virov in cenovni 
dostopnosti oskrbe, govorimo o časovni 
prizmi pogleda na isto stvar. Cenovna do-
stopnost je kratkoročno najpomembnejša, 
saj cenovna nedostopnost izkrivi podjetne 
vzgibe v toliki meri, da postane trg dobrin 
kaskaden in monopolističen. To seveda 
bistveno zapira možnosti razvoja. Zaneslji-
vost oskrbe postane pomembna, ko želimo 
srednjeročno stabilnost in uravnoteženje 
med idejami in uresničenimi zamislimi. 
Fokus, kamor je usmerjena pozornost, ni 
več sredstvo, ki nam omogoča dosego ci-
lja, ampak pot, ki jo ubiramo. V tem primeru 
mora biti zanesljivost samoumevna. Okolj-
ska trajnost virov pa nam zagotavlja preži-
vetje dejavnosti, dolgoročno stabilnost. Vsi 
trije vidiki so enako pomembni in vzajemno 
soodvisni.

Matjaž Durič, 
direktor Panvite EKOTEH, d. o. o.

Zelo pomembno je, da je naš cilj dosega-
nje uravnoteženosti zanesljivosti oskrbe z 
energijo, okoljska trajnost virov in cenovna 
dostopnost oskrbe. Visoka samooskrba ne 
sme grobo posegati v »trajne« vire, hkrati 
pa mora biti cenovno dostopnostna tudi za 
najbolj ranljive skupine družbe. 

Boštjan Vrhovšek, 
direktor Plinarne Maribor, d. o. o. 

Pomembno je vse troje - tako zanesljivost 
oskrbe, okoljska trajnost kot tudi cenovna 
dostopnost.

Plinarna Maribor opravlja izbirno gospodar-
sko službo operaterja distribucijskega siste-
ma zemeljskega plina na podlagi sklenjenih 
koncesijskih pogodb z lokalnimi skupnostmi. 
Upravljamo s plinovodnim omrežjem v skupni 
dolžini 410 km, preko katerega z zemeljskim 
plinom oskrbujemo skoraj 25.000 odjemal-
cev. Letno jim dobavimo več kot 600 mio 
kWh zemeljskega plina in v tem kontekstu 
je zanesljivost oskrbe odjemalcev za nas 
ključnega pomena.

Mag. Boris Sovič,  
predsednik uprave Elektro Maribor, d. d.

Zanesljivost, trajnostna naravnanost in 
sprejemljivost oskrbe z energijo so neločljivi 
deli celote sodobne oskrbe z energijo in hkrati 
razlog, zakaj je energetika tako zahtevna  
dejavnost. 

V kolikor to ni upoštevano, lahko pride do ne-
želenih posledic za širšo družbeno skupnost: 

• netrajnostna oskrba lahko povzroči 
degradacijo okolja,

• nezanesljiva oskrba lahko ogrozi bivanj-
ski standard prebivalstva, poslovanje 
gospodarstva in delovanje občutljivih 
družbenih sistemov, 

• nesprejemljiva oskrba pa lahko poveča 
energetsko revščino prebivalstva in 
konkurenčnost gospodarstva.

Zato sodobne razvojne strategije, tudi v 
Sloveniji, postavljajo v ospredje energetsko 
učinkovitost oskrbe z energetskimi storitvami, 
trajnost, zanesljivost in sprejemljivost za 
uporabnike.

Borut Bizjak,  
direktor proizvodnje energije v Petrolu, d. d.
 

Razmislek zahteva kombinacijo vseh ele-
mentov. V zadnjih nekaj letih je evropski 
zakonodajni okvir postavil pozitivne te-
melje za spodbujanje razvoja proizvodnje 
energije iz obnovljivih virov in tako skupnim 
družbenim ciljem prehoda v nizkoogljično 
družbo. Globalni trendi spodbujajo razvoj 
in izkoriščanje obnovljivih virov energije 
za proizvodnjo električne energije (ener-
gija vetra, sonca, vode in drugih virov), ki 
pomembno prispevajo k zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov kot tudi diverzifikaciji 
oskrbe z energijo. Energija iz obnovljivih vi-
rov je torej zanesljiva, okoljsko sprejemljiva 
in trajna, hkrati pa cenovno dostopna. 

Mag. Alan Perc, 
direktor Energetike Maribor, d. o. o.

Zanesljivost oskrbe z energijo, okoljska 
trajnost virov in cenovna dostopnost so 
najpomembnejši strateški cilji energet-
skega področja, ki se tako prepletajo, da 
bi zelo težko izvzeli samo enega. To lahko 
na najlepši način pokažemo s trenutnimi 
razmerami na svetovnih trgih, kjer cene 
energentov dosegajo rekordne vrednosti. V 
Sloveniji smo zelo odvisni od uvoza ener-
gentov, predvsem zemeljskega plina, ki je 
hkrati še vedno glavni proizvodni vir toplote 
v sistemu daljinskega ogrevanja v Mestni 
občini Maribor. Zato smo v Energetiki Mari-
bor pripravili srednjeročno strategijo preho-
da k energetski samooskrbi in s tem manjši 
odvisnosti od globalnih trgov. 

Bojan Horvat, 
direktor Energije plus, d. o. o. 

Danes, ko je nemotena oskrba z energijo za 
večino ljudi samoumevna, relativno ozek 
krog razmišlja o zanesljivosti oskrbe v pri-
hodnje, ko bo večina energije, vsaj električ-
ne, proizvedena na okolju prijazen način. 
Z vidika končnega porabnika sta trenutno 
pomembni predvsem zanesljivost in cenov-
na dostopnost. Zato si v energetiki prizade-
vamo najti optimalno pot do okoljsko spre-
jemljive, zanesljive in cenovno dostopne 
oskrbe.

PREDSTAVITEV 

DEJAVNOSTI 

PREDSTAVITEV 

DEJAVNOSTI 
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Ali bi v Sloveniji lahko naredili več na obnovljivih virih  
energije?

PREDSTAVITEV 

DEJAVNOSTI 

PREDSTAVITEV 

DEJAVNOSTI 

Andrej Tumpej, 
direktor Dravskih elektrarn Maribor, d. o. o.

Razvoj in napredek sta vir sprememb tudi na 
obnovljivih virih energije. Dravske elektrarne 
Maribor so največja proizvajalka električne 
energije iz obnovljivih virov in aktivno izvaja-
mo postopke za izgradnjo novih proizvodnih 
enot, in sicer na področju koriščenja sončne, 
vetrne in geotermalne energije. Predvsem pri 
postavitvi sončnih elektrarn se povezujemo 
z drugimi deležniki in načrtujemo postavitve 
elektrarn na degradiranih področjih. Ključno 
je, da so postavitve smiselne v smislu vklju-
čenosti v energetski sistem in okoljsko od-
govorne. Prav je, da je področje postavitve 
elektrarn prepuščeno stroki, ki najbolje ve in 
zna doseči zastavljene cilje države in Evrope, 
vsekakor ob upoštevanju zahtev in pogojev 
naravnega in družbenega okolja. 

Milan Novak, 
vodja energetike v Coni Tezno

Do tega, da bi bili v Sloveniji izkoriščeni vsi 
potenciali obnovljivih virov, smo še daleč. 
Pomembno je osveščanje javnosti in zago-
tavljanje virov financiranja za projekte, ki 
so ekonomsko še nezanimivi, okoljsko pa 
že potrebni. Gospodarstvo ima trde in ostre 
meje življenjskega prostora. Vključevanje 
obnovljivih virov energije ne sme vplivati 
na nabavne stroške, višje cene je treba 
uravnovesiti z olajšavami.  

Matjaž Durič, 
direktor Panvite EKOTEH, d. o. o.

Slovenija ima možnosti povečati delež sa-
mooskrbe z energijo iz obnovljivih virov, 
ima pa tudi problem v zakonodaji in izvr-
ševanju le-te. Namreč ‒ od začetka ideje do 
investicijskega načrta ter pridobitve vseh 
dovoljenj, predvsem pridobitve okoljskih 
dovoljenj, traja kar nekaj let in to investitor-
je odvrača. Po drugi strani pa tudi okolje, se 
pravi družba, ne sprejema tovrstnih objek-
tov. Torej težko pridemo do nujno potrebnih 
investicij iz naslova obnovljivih virov.

V gospodarstvu bi lahko povečali delež sa-
mooskrbe s tem, da bi gospodarski subjek-
ti, ki imajo možnost samoskrbe (sončne, 
vetrne elektrarne), sami investirali in tako 
postajali vedno bolj neodvisni od dogajanj 
na trgu z električno energijo.

Boštjan Vrhovšek, 
direktor Plinarne Maribor, d. o. o. 

Skladno s slovenskimi cilji in cilji EU glede izpustov in uporabe obnovljivih virov energije ter novo 
slovensko zakonodajo se bo moral plinski sistem nujno dekarbonizirati. Dekarbonizacija plinovodnega 
sistema ima sicer veliko širši pomen, saj je s tem zagotovljen »mehkejši« in najlažji način za  
dekarbonizacijo plinskih uporabnikov, kot so stavbe, industrija, promet. V stavbah tako ne bo potrebna 
 zamenjava ogrevalnih sistemov, ampak se bo spremenil samo vir napajanja. V plinovodno omrežje 
se bo začel dodajati obnovljiv plin, katerega delež se bo postopoma večal. S tem se bodo stavbe 
postopoma dekarbonizirale, odjemalci pa zaradi tega sprememb niti ne bodo zaznali.

Mag. Boris Sovič,  
predsednik uprave Elektro Maribor, d. d.

Razogljičenje proizvodnje energije je eden pogla-
vitnih ciljev za doseganje podnebne nevtralnosti, 
hkrati pa tudi eden najzahtevnejših projektov se-
danjosti. Ne prezrimo, da je tveganje opuščanja 
obstoječih virov energije, ki bi bilo hitrejše kot nji-
hovo nadomeščanje z brezogljičnimi, ob naraš-
čajočih potrebah prebivalstva in gospodarstva 
po električni energiji potencialni generator hudih 
energetskih in tudi družbenih kriz. Te lahko pre-
prečijo le ambiciozne, izvedljive in sprejemljive 
strategije prestrukturiranja energetske oskrbe, 
kar predpostavlja tudi obsežne investicije v 
energetsko infrastrukturo. 

Energetski prehod je lahko velika priložnost za 
sodobno, trajnostno usmerjeno in konkurenčno 
gospodarstvo. 

Borut Bizjak,  
direktor proizvodnje energije v Petrolu, d. d.
 

Slovenija ima na področju »zelenih rešitev« 
še veliko potenciala, tako pri proizvodnji 
energije iz obnovljivih virov, pri vzpodbudah 
za vpeljavo tehnologij vodika, za izboljšanje 
energetske učinkovitosti ipd. Na področju 
vetrne energije na primer, kjer kljub neznat-
nemu številu postavljenih vetrnic v Slove-
niji smatramo, da je potencial vetra na tem 
geografskem področju nezanemarljiv in bi 
ga bilo potrebno izkoristiti. Tehnologije na 
področju OVE zelo hitro napredujejo in se 
razvijajo, in v Evropi energija iz OVE postaja 
vse bolj pomemben vir. Žal je v Sloveniji na 
področju proizvodnje energije iz OVE prepo-
znanih preveč omejitev, na področju vetra 
so to npr. omejitve pri umeščanju v prostor 
in pridobivanju dovoljenj. Se pa vse več 
industrijskih in manjših podjetij odloča za 
trajnostno in okoljsko sprejemljivejšo pres-
krbo z energijo – v Petrolu jim pomagamo 
s celovitimi energetskimi rešitvami, v okvi-
ru katerih zagotavljamo električno energijo 
iz zelenih virov. Tako lahko gospodarstvo 
neposredno prispeva k povečanju deleža 
iz obnovljivih virov energije in si hkrati za-
gotavlja stabilne in cenovno dostopne vire 
energije.  

Mag. Alan Perc, 
direktor Energetike Maribor, d. o. o.

V prihodnjih letih si torej želimo prehoda na obnovljive 
vire energije, predvsem z uporabo sončne in geoter-
malne energije, ter lastne vire energije z energetsko 
izrabo odpadkov. Vse to bo posledično vplivalo na 
zagotavljanje zanesljivosti oskrbe ter stabilnost in 
konkurenčnost cene energije za končne odjemalce.

Prehod na obnovljive vire energije se je v Sloveniji že 
začel aktivno izvajati. Kakor narekujejo evropske direk-
tive ter slovenska zakonodaja, bo do leta 2030 potreb-
no pri proizvodnji energije povečati deleže obnovljivih 
virov energije za najmanj 10 %. V Energetiki Maribor se 
tega zelo dobro zavedamo in izvajamo ukrepe za po-
večanje tako energetske učinkovitosti kot povečanje 
uporabe obnovljivih virov. Poleg tega si želimo v naš 
sistem vključiti tudi odvečno toploto, ki nastaja v indu-
strijskih procesih, zato bo v prihodnje potrebna širitev 
našega omrežja tudi na ta področja.

Bojan Horvat, 
direktor Energije plus, d. o. o. 

Vsekakor je na vseh področjih mogoče na-
rediti več, tudi pri obnovljivih virih energije. 
Ukrepi na področju učinkovite rabe energije 
in izgradnja OVE, ki jih s finančnimi spod-
budami podpira država, so danes tista 
področja kjer je gospodarstvo že danes ne-
posredno vključeno. V prihodnje pa se bo 
odprlo še več priložnosti za tiste gospodar-
ske družbe, ki se nameravajo neposredno 
vključiti v razvoj in implementacijo novih 
tehnoloških rešitev s področja oskrbe z 
energijo.

Za odgovore se zahvaljujemo
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Envirodual – sinonim trajnosti
www.envirodual.com

Agencija VIBE
www.vibe247.net

Darfis – računovodski servis 

100r – spletni marketing
www.100r.si

Wienerberger Slovenija
www.wienerberger.si

Envirodual, d. o. o., je eno od vodilnih podjetij na 
področju trajnosti. Podjetje ponuja storitve na podro-
čju varstva okolja, energetskega upravljanja, trajno-
stne mobilnosti, ukrepov za ublažitev podnebnih spre-
memb, pridobivanja sredstev in vodenja projektov, 
investicijske dokumentacije, strateškega načrtovanja, 
vzpostavitve ISO standardov in EHS AUDIT ter izvajanja 
izobraževalnih delavnic.

V mladi marketinški agencija, ki jo vodi Mateja Planjšek Kristanič, se ukvarjajo z organizacijo 
dogodkov, konferenc, seminarjev, tako v živo kot online, s pripravo strategij za družbene medije 
ter izobražujejo in vodijo delavnice, kjer vas uvedejo v samostojno upravljanje z družbenimi mediji 
- s fokusom na manjših podjetjih. Osebni pristop, prisluhniti naročniku in začutiti njegov vibe je 
namreč osnovno vodilo, ki je po njihovem mnenju danes izredno pomembno za obojestransko 
zadovoljstvo in dosego uspešnih rezultatov. 

Mateja Planjšek Kristanič je tudi predavateljica na Doba fakulteti, kjer predava predmeta Strategije 
družbenih medijev in marketing ter Povezava med mediji, odnosi z javnostmi in marketing, ter je 
lastnica ter urednica spletnega lifestyle portala vibe247.net.

Darfis je računovodski servis, ki zagotavlja celostne strokovne rešitve 
za svoje poslovne partnerje, tako na računovodskem, poslovnem kot 
davčnem področju. Zadovoljstvo poslovnih partnerjev dosegamo z 
opravljanjem kvalitetnih storitev, osebnim pristopom in medsebojnim 
spoštovanjem. Več kot 20-letne izkušnje in znanje, ki se nenehno pri-
lagaja spreminjajoči se zakonodaji o računovodstvu, davkih in delovni 
zakonodaji, vodijo k natančemu in profesionalnemu opravljanju storitev 
in individualni obravnavi posameznega poslovnega subjekta.

Podjeteje 100r - Zvone Štor, s. p., spletni marketing pomaga podjetjem 
bolje izkoristiti internet. Internet namreč niso samo spletne strani, vse 
pomembnejša je komunikacija s stalnimi ali naključnimi strankami. 100r 
vam pomaga vzpostaviti sistem, da lahko komunikacijo z uporabniki 
kvalitetno in z osebnim pristopom opravljate sami. 

Podjetje Wienerberger je z 200-letno tradicijo ena najstarejših korporacij v sektorju gradbenih materialov v Evropi ter eden 
največjih svetovnih dobaviteljev gradbenih materialov. V Sloveniji ima svoj sedež v Borecih, v občini Križevci pri Ljutomeru, kjer 
v tamkajšnjem proizvodnem obratu nastaja kvalitetna opečna strešna kritina Tondach. Proizvodnja zidne opeke Porotherm poteka v 
Ormožu, v obratu Lukavci je še proizvodna enota za pripravo engob in glazur za površinsko obdelavo strešnikov za celotno skupino. 
Podjetje Wienerberger v Sloveniji zaposluje skoraj 140 ljudi. Veliko pozornosti in vlaganj podjetje nameni plemenitemu cilju: omejiti 
škodljive vplive na okolje v največji možni meri z optimizirano porabo energije, uporabo naravnih materialov in zelene tehnologije. 
Wienerberger je član nacionalnega Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo. 
Njihova inovacija je med drugim hiša e4, ki je skoraj ničenergijska hiša, kjer se porabljena energija zagotovi iz obnovljivih virov. 
Hiša je narejena iz glinene opeke, ki je 100-% reciklabilna, kar omogoča popolno zaprt cikel uporabe materiala. 

www.darfis.si

PODJETJA V REGIJI    INFOPIKA

Infopika – brezplačno 
svetovanje za člane ŠGZ

Mojca Tominšek
Koordinatorka Infopike

mojca.tominsek@stajerskagz.si

INFOPIKA ŠGZ – Ko nimate odgovora na strokovno vprašanje, vezano na poslovanje podjetja, vam ga mi s pomočjo 
strokovnjakov posredujemo.

PODROČJA SVETOVANJA

Davčno-finančno področje – davčno svetovanje (DDV, obračun plač in drugih izplačil), računovodsko poslovanje 
(računovodski izkazi poslovanja, davčni obračuni, obračun osnovnih sredstev ipd.), finančno poslovodenje, razlaga 
zakonodaje in uporaba v praksi.
Pravno področje – svetovanje o oblikah gospodarskih družb, preoblikovanju podjetja, stečaju in likvidaciji, notranji 
organizaciji podjetij, pogodbah pri sklepanju poslov, veljavni zakonodaji, oblikah razrešitve sporov ipd.
Delovnopravno področje – svetovanja o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, izvrševanju pravic in obveznosti iz delovnega 
razmerja, prenehanju pogodbe o zaposlitvi, razlaga delovnopravne zakonodaje, o splošnih aktih delodajalca, o 
zaposlovanju tujcev in invalidov.
Varnost in zdravje pri delu – svetovanje glede promocije zdravja na delovnem mestu, o uvedbi OHSAS sistema, perio-
dičnih preiskavah škodljivosti v delovnem okolju, pregledih in preizkusih delovne opreme, izdelavi strokovne podlage 
za pripravo izjave o varnosti, usposabljanju delavcev.
Inovacije, znanje, intelektualni kapital – svetovanje s področja ugotavljanja inovacijskih kompetenc in potencialov v 
organizaciji, določanja inovacijskih moči podjetja, vloga in analiza menedžmenta, znanja pri razvoju novih izdelkov ali 
storitev; spodbujanja inovacijske dejavnosti in ustvarjalnosti zaposlenih.
Odnosi z javnostmi – svetovanje s področja novinarskih vprašanj, pri pripravi novinarskega paketa, organizaciji tiskovnih 
konferenc, o pripravi adreme novinarjev, oblikovanju komunikacijske strategije, vsebinski in oblikovni zasnovi internih 
revij in časopisov, izvedbi PR kampanj.
Poslovni bonton – svetovanje o vedenju v poslovnem svetu, o primernem poslovnem videzu, telefonski komunikaciji, 
uvidevnosti pri uporabi mobilnih telefonov in spoštljivi spletni komunikaciji, o učinkoviti in profesionalni izvedbi spletnih 
sestankov, promocijskih in poslovnih darilih.
Detektivsko področje – svetovanje glede pravice do zadržanosti z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih 
drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih, glede dolžnikov in njihovem premoženju, pridobivanje dokaznega 
gradiva, o mirnem reševanju sporov (mediacija) ipd.
Razpisi in nepovratna sredstva -‒svetovanje podjetnikom pri izbiri primernih razpisov, pomoč pri prilagoditvi projekta 
razpisnim pogojem, osnovno svetovanje pri izpolnjevanju zahtevanih prilog in dokumentov glede na razpisne pogoje, 
o upravičenih stroških, obveščanje o odprtih aktualnih razpisih.

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



Iz brezposelnosti 
v zaposlitev

Zaposli.me

Pot iz brezposelnosti v zaposlitev je včasih 
težavna in dolgotrajna; na tej poti lahko posa-
meznikom in delodajalcem z ukrepi aktivne 
politike zaposlovanja pomagamo s programi 
usposabljanja in zaposlovanja. Cilji aktivne 
politike zaposlovanja sledijo strateškim doku-
mentom in ukrepom države, obenem pa zago-

tavljajo možnosti prilagajanja ukrepov hitrim 
spremembam razmer in potreb na trgu dela. V 
okviru navedenega lahko delodajalci po uspe-
šnem zaključku usposabljanja ali delovnega 
preizkusa s spodbudami za zaposlovanje 
po programu Zaposli.me pridobijo finančno 
pomoč ob zaposlitvi brezposelnih oseb iz ran-
ljive ciljne skupine, ki so na trgu dela manj 
konkurenčni. 

Delovni preizkus

Naslednji, vendar krajši program v trajanju do enega 
meseca je Delovni preizkus, ki pa predvsem deloda-

jalcem omogoča, da spoznajo brezposelno osebo 
na konkretnem delovnem mestu, njene kompetence, 
znanja in veščine. Javna povabila usposabljanja so 
objavljena na spletni strani Zavoda z zaposlovanje.

Usposabljanje na delovnem mestu

je program, ki omogoča brezposelnim ose-
bam usposabljanje na konkretnem delov-
nem mestu pri delodajalcu, delodajalcu pa 
daje možnost, da brezposelno osebo spozna 

v konkretni delovni situaciji in jo s prenosom 
znanj in kompetenc pred zaposlitvijo ustrezno 
usposobi, opremi s potrebnimi znanji in vešči-
nami. Zavod delodajalcem povrne stroške 
izvedbe usposabljanja udeleženca, ki traja tri 
mesece, izjemoma lahko traja dva meseca. 

Digitalizacija in debirokratizacija storitev 

Zavod za zaposlovanje je v zadnjem obdobju 
naredil velik korak v digitalizaciji storitev in 
debirokratizaciji postopkov. Delodajalcem 
tako pri uveljavljanju izplačila subvencij in 
stroškov ni potrebno posredovati zahtevkov 
oziroma e-računov. Prav tako se vse ponudbe 
na javna povabila predložijo v elektronski 
obliki na portalu za delodajalce Zavoda za 
zaposlovanje, kjer lahko delodajalci kasneje 
priložijo vso potrebno dokumentacijo.

Izplačilo subvencij za zaposlitev zavod deloda-
jalcem izplača za vsak poln mesec zaposlitve. 
Nakazila se izvedejo na podlagi preverjanja pri-
jave osebe v obvezno socialno zavarovanje in 
predložitve obrazca REK-1 za vsak mesec, brez 
obveze delodajalca, da posreduje zahtevek za 
izplačilo. Prav tako ob zaključku usposabljanja 
zavod delodajalcu povrne stroške usposabljanja 
oziroma delovnega preizkusa.

Ponudbe na javna povabila lahko predložijo 
delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 

12 mesecev vpisane v Poslovni register Slove-
nije, imajo vsaj enega zaposlenega ali so samo-
zaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje 
iz javnega povabila. Predložijo lahko eno ali več 
ponudb, vendar za omejeno skupno število kan-
didatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je 
določeno v javnem povabilu. 

Na spletni strani Zavoda https://www.ess.gov.
si/delodajalci/financne_spodbude so objavljene 
vse potrebne informacije o javnih povabilih, kot 
so opredeljeni pogoji, postopki sodelovanja, raz-
položljiva sredstva, obrazci ponudb, merila za 
ocenjevanje ponudb, vsa potrebna dokazila za 
pridobitev sredstev, vzorci pogodb, ki jih deloda-
jalec po sprejemu ponudbe podpiše z zavodom, 
ter vse ostale potrebne informacije in pogoji za 
izvajanje programov Aktivne politike zaposlova-
nja in interventni ukrep Povračilo nadomestila 
plače za odrejeno karanteno ali višjo silo. Prav 
tako lahko delodajalci dobijo potrebne informa-
cije o možnostih oprostitve plačila prispevkov, ki 
jih lahko na podlagi vloge uveljavijo na Zavodu 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
in Finančni upravi RS.

Karmen Pahor
Vodja oddelka ZPIZ, ZRSZ II 

Zavod RS za zaposlovanje Območna služba Maribor

karmen.pahor@ess.gov.si
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Virtualni karierni sejem

Sejem poklicev in izobraževanja 2021 

Na primeru dobre prakse lanskoletnega 
dogodka, ki je bil organiziran samo na obmo-
čju Mestne občine Maribor in ga je obiskalo 
več kot 20.000 šolarjev in dijakov, bo letoš-
nji Virtualni karierni sejem potekal na območju 8 
statističnih regij: podravske, pomurske, koroške, 
savinjske, zasavske, posavske, jugovzhodne 
Slovenije in primorsko-notranjske. 

Dogodek organizira in koordinira Fundacija za 
izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, 
ustanova, s partnerji projekta Karierni cen-
ter za mlade »VšečKAM in GREM«, skupaj z 
Mestno občino Maribor, Zavodom Republike 
Slovenije za zaposlovanje ‒ Območno službo 
Maribor, Štajersko gospodarsko zbornico, 
Območno obrtno podjetniško zbornico Maribor, 
Univerzo v Mariboru in Mladinskim kulturnim 
centrom Maribor kot ustanovnimi partnerji in 
soorganizatorji dogodka.

Kaj bo ponujal Virtualni karierni sejem?

Virtualni karierni sejem bo mladim ponudil lažji 
stik z izobraževalnimi ustanovami ter deloda-
jalci, ki se bodo predstavljali na virtualnih raz-
stavnih prostorih. Predstavljeni bodo defici-
tarni poklici in poklici prihodnosti. S pomočjo 
organizacij v mladinskem sektorju bodo pred-
stavljene pomembne obšolske dejavnosti, ki 
jih mladi potrebujejo za izgrajevanje kompe-
tenc ter lažji prehod med izobraževanjem in 
trgom dela. Predstavljene bodo tudi informacije 
za lažje načrtovanje karierne poti. Virtualno 
okolje bo omogočalo transparenten pregled 
vsebin, interaktivno sodelovanje, enostavno in 
zanimivo uporabniško izkušnjo. 

Dostopnost informacij

Organizacija sejma v virtualnem prostoru 
omogoča dostopnost vsebin tudi po zaključku 
dejanskega sejma. Vsebine vseh razstavljav-
cev bodo na voljo do 30. septembra 2022, prav 
tako vsi posneti webinarji. Razstavni prostor 
bo seveda mogoče deliti po socialnih omrež-
jih ter si ga ogledati brez registracije. Sejem 
dopolnjujejo še posebni sejemski prostori za 
karierno svetovanje ter Info točka, kjer so na 
voljo vse informacije in katalog razstavljavcev. 
Za boljši pregled je ustvarjena tudi izbira ene 
ali več regij, kjer bo lahko uporabnik izbiral raz-
stavljavce tudi glede na lokacijo, prav tako je 
na voljo iskalnik, ki bo uporabniku pomagal do 
željene vsebine.

Udeležba na virtualnem sejmu bo brezplačna! 

Aleš Kegl
Strokovni sodelavec ŠGZ
ales.kegl@stajerskagz.si
www.karierni-sejem.si

Virtualni karierni sejem za osnovne šole: 15.-21. november 2021 
Virtualni karierni sejem za srednje šole: 22.-28. november 2021

Virtualni karierni sejem bo potekal na skupni spletni platformi www.karierni-sejem.si.
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Turizem – odgovorno  
in trajnostno 

Martina Drakulić 
Sekretarka zadruge Kooperativa hotelirjev, z. o. o.
Regijski svet za male hotelirje
info@stajerskagz.si

Povezanost ponudnikov v Kooperativo hotelirjev
 
Člani Kooperative hotelirjev, z. o. o., Maribor, 
ki jo sestavlja 9 nastanitvenih obratov, smo 
pretežno družinsko vodeni, združujejo pa nas 
ista miselnost ter srčna predanost delovanju 
v turizmu in interesno povezovanje. Že pred 
dobrimi štirimi leti smo se povezali v zadrugo, 
pred tem pa smo se zaradi medsebojne 
pomoči in lažjega delovanja redno srečevali 
v sklopu Regijskega sveta za male hotelirje 
Štajerske gospodarske zbornice. Prepričani 
smo, da so turistične kooperative dobra reši-
tev za povezanost in sodelovanje med posa-
meznimi turističnimi ponudniki kakor tudi z 
drugimi turističnimi akterji, ki lahko povezani 
sodelujemo pri oblikovanju in trženju turistične 
ponudbe.

Na destinaciji Maribor trenutno skupno zago-
tavljamo namestitev v več kot 200 sobah, 
organizacijo različnih poslovnih, športnih in 
gostinskih dogodkov ter konferenčne dvo-
rane, športne objekte in wellness ponudbo. 
Predsednik zadruge in regijskega sveta je že 
več let Vasja Ilešič, vsi člani zadruge pa se 
trudimo, da prispevamo čim več svojega zna-
nja in izkušenj v dejavnosti, ki pripomore k 
skupnemu pozicioniranju in prepoznavnosti 
destinacije.

Družbeno odgovorno in trajnostno ravnanje

Želimo delovati družbeno odgovorno, smo tudi 
člani Inštituta IRDO – Inštitut za razvoj druž-
bene odgovornosti1, saj se zavedamo, da ima 
turizem velik vpliv na okolje in da moramo na 
tem področju nenehno izobraževati sebe in 
tudi naše goste. Dodatno smo zavezo k trajno-
stnemu turizmu podkrepili z odločitvijo, da se 
vključimo v Zeleno shemo slovenskega turizma2, 
ki je prepoznana kot najboljši model spodbujanja 
trajnostnega turizma v Evropi. To je celovit 
nacionalni in certifikacijski program, ki spodbuja 
trajnostni razvoj turizma na vseh ravneh ter skozi 
znamko Slovenia Green promovira prizadevanja 
za razvoj ekonomsko, socialno in okoljsko odgo-
vornega turizma. Namenjena je destinacijam, 
parkom, pa tudi ponudnikom, ki lahko na pod-
lagi pridobitve primarnega trajnostnega oziroma 
okoljskega znaka pridobijo znak zelene sheme 
slovenskega turizma – namestitveni obrati npr. 
znak Slovenia Green Accommodation. Pred-
hodno smo nekatere naše obrate že certificirali 
s trajnostnim okoljskim znakom »Green Key 
- ‒Zeleni ključ«. Letos se je shema opleme-
nitila še z znamko Slovenia Green Cuisine, ki 
je namenjena gostinskim ponudnikom, saj je 
gastronomija trenutno v ospredju promocijskih 
aktivnosti slovenskega turizma zaradi naziva 
Evropska gastronomska regija 2021.

1 https://www.irdo.si/
2 https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma/poziv2021



Zeleni ključ
 
Znak zelene sheme slovenskega turizma 
»Slovenia Green Accommodation« in okoljski 
znak »Green Key – Zeleni ključ« , ki ga je na 
mednarodni ravni prostovoljno pridobilo že 
več kot 3200 različnih turističnih obratov v 65 
državah, so v letošnjem letu pridobili že nas-
lednji naši člani: Hotel Bau, Hotel Tabor, Hotel 
City Map in Luksuzni glamping Chocolate village 
in zelo smo ponosi na njih! K pridobitvi trajnostnih 
in okoljskih znakov pravkar pristopajo tudi 
ostali naši člani.

Vsi člani zadruge skupaj skrbimo, da zaupanje 
v znamko I feel Slovenia ohranjamo in poveču-
jemo z odgovornimi potovalnimi standardi v 
turizmu, ki jih označuje in predstavlja nov znak 
Green&Safe4. Z njim označujemo in poudar-
jamo visoke higienske standarde in protokole 
ter trajnostna priporočila za turistične ponu-
dnike in destinacije. Z aktivnostmi, ki temeljijo 
na varnosti, odgovornosti in trajnosti, poveču-
jemo zaupanje gostov, da je Slovenija zelena 
in varna turistična destinacija.

3   https://www.zelenikljuc.si/, 
4 https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/12645-znak-green-safe-za-odgovorno-varno-in-trajnostno-ravnanje-v-turizmu

Obiščite nas na destinaciji Maribor, kjer za vsakega gosta poskrbimo s pristnim 
gostoljubjem in individualnim pristopom. Več o nas si lahko preberete na naši 
skupni spletni strani: https://maribor-hotel.si/hoteli ali pa nam pišete v naš poštni 
predal: info@visit-maribor.si. Sledite nam lahko tudi na naših družbenih omrežjih: 
Facebook: @MariborHotels in Instagram: @mariborhotels, #MariborHotels. 

PROJEKTI

Tretja podelitev nazivov in nagrad

Projektno partnerstvo projekta SocioLab že tretje leto 
zapored podeljuje nazive in nagrade, s katerimi želi 
širši javnosti predstaviti primere dobre prakse in nag-
raditi njihov trud ter prizadevnost, da ob podjetniških 
dejavnosti in delovanju na trgu težijo k realizaciji načel 
socialnega podjetništva in zadružništva ter skrbijo za 
pozitiven učinek na okolje, družbo in zaposlene. Ob 
zavedanju, da je veliko dela – velikokrat nevidnega – 
storjenega »iz ozadja«, smo se tokrat odločili tudi za 
kategorijo Naj podpornik oz. podpornica socialne eko-
nomije. Na ta način želimo prepoznati vrednost dela 
posameznikov in posameznic ter organizacij, ki v raz-
ličnih vlogah (investitorji, promotorji, ambasadorji, 
mentorji, strokovnjaki, raziskovalci) opravljajo različne 
naloge. Od priprav predlogov za zakonodajne spre-
membe, razpisovanja sredstev, vplivanja na podlage 
in pogoje za financiranje do spodbujanja odgovornega 
nakupovanja ali skrbi za prenos znanj in strokovno 
podporo. Na ta način nenehno in vztrajno podpirajo 
delovanje, razvoj ali zagon sektorja.

Prejemnike priznanj je v skladu z zastavljenimi merili 
izbirala ocenjevalna komisija, ki so jo sestavljali stro-
kovnjaki in predstavniki sektorja socialne ekonomije, 
podjetništva in civilne družbe.

Naj podpornica socialne ekonomije

Med prispelimi prijavami je bila z največ točkami 
izbrana Emilija Stojmenova Duh. S svojim strokovnim 
znanjem je prispevala k številnim aktivnostim, ki so se 
odvijale pri reševanju in vzpodbujanju socialne ekono-
mije na podeželju v sinergiji z znanostjo, mreženjem 

in možnostmi črpanja evropskih sredstev, obenem 
pa je v sinergiji s kmetijstvom, zaposlovanjem težje 
zaposljivih ciljnih skupin, žensk in mladih ter z zna-
njem in strokovno pomočjo pomagala pri izvajanju 
številnih aktivnosti, ki bodo koristile razvoju socialne 
ekonomije.

Naj socialno podjetje Podravja za leto 2021

Priznanje za Naj socialno podjetje ali zadrugo v Pod-
ravju za leto 2021 je šlo v roke socialnemu podjetju 
Društvo Pupillam. Društvo Pupillam vztrajno dela na 
področju trajnostnega razvoja, vzpostavili so svojo 
trgovino, v kateri ponujajo biološko pridelano lokalno 
hrano, čistila in pralna sredstva v rinfuzi, torej brez pla-
stične embalaže. Njihovo delovanje in izdelki so ekolo-
ški, trajnostni, lokalni, domači in fair trade. Na ta način 
so zmanjšali obremenitev okolja za 24.000 plastenk 
čistil, 30.000 litrov škodljivih kemičnih čistil in 16.000 
kosov različne pvc embalaže za hrano. Ob naštetem 
je trgovina Zelena japka postala lokalno družabno in 
informacijsko stičišče. 
 

Petra Peternel 
Združenje CAAP, so. p. – projektni partnerji projekta 
Sociolab
petra.peternel@caap.si
https://www.sociolab.si/

Naj socialno podjetje in naj  
podpornica socialne ekonomije 

Projekt sofinancirata Evropska unija 
iz Evropskega socialnega sklada in
Republika Slovenija v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020

Emilija Stojmenova Duh, Naj podpornica socialne 
ekonomije Podravja 2021

Naj socialno podjetje Podravja za 2021 je Društvo 
Pupillam, priznanje je prevzela Iris Magajna  
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ŠT. POTRDILA 

UVNPZ – _____________ 

DATUM 

Kraj in datum 

 

 

 
 

Svetovalec/ka za vrednotenje Žig izdajatelja Direktor/ica organizacije 

Ime in priimek  Ime in priimek 

ROJEN-A: __. __. ____ 

je bil/a vključen/a v postopek: 

UUGGOOTTAAVVLLJJAANNJJEE  IINN  VVRREEDDNNOOTTEENNJJEE  NNEEFFOORRMMAALLNNOO  
PPRRIIDDOOBBLLJJEENNEEGGAA  ZZNNAANNJJAA  

KOMPETENCA 

IME PRIIMEK 

Alenka Sagadin Mlinarič
Andragoški zavod Maribor 
alenka.sagadin.mlinaric@azm-lu.si
www.azm-lu.si 

Svetovalna podpora kadrovskim 
procesom v podjetju

Dobite jih na Andragoškem zavodu 
Maribor - LU, in sicer na telefonskih 
številkah 02 234 11 34, 041 372 273 
ali po elektronski pošti:  
svetovanje@azm-lu.si.  
Projekt svetovanja zaposlenim 
sofinancirata Republika Slovenije 
in Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada, zato so storitve 
svetovanja brezplačne. Konzorcij 
Andragoškega zavoda Maribor - LU 
je zadolžen za nudenje svetovalne 
podpore prebivalcem občin Zgornjega 
Podravja.

Želite več informacij?

Predstavljamo zanimiv projekt s področja izobraževalnega 
svetovanja, ki lahko predstavlja podporo razvoju človeških 
virov v vašem podjetju. Svetovalni tim Andragoškega zavoda 
Maribor ‒ Ljudske univerze lahko vašim zaposlenim ponudi 
testiranje znanja nemščine in angleščine ter pripravo izobraže-
valnih načrtov zaposlenih. Svetovalne storitve so za podjetja 
brezplačne, prav tako se lahko aktivnosti izvedejo tudi v pro-
storih podjetja. 

Zaposleni se lahko s svetovalko pogovorijo o možnostih izo-
braževanja in učenja. Cilj svetovalnega pogovora je, da se 
posameznik vključi v izobraževanje, da se nauči nekaj novega.  

Službam za razvoj zaposlenih v podjetju lahko pomagamo s 
številnimi svetovalnimi pripomočki, katerih rezultati in interpre-
tacija lahko prispevajo k boljšemu poznavanju prednosti in sla-
bosti zaposlenih ter tako prispevajo k višji delovni zavzetosti. 
Naše svetovalke so usposobljene za uporabo vprašalnikov na 
temo popisa delovnih vrednot, samoocene čustvene inteligen-
tnosti, merjenje socialne kompetence v delovnem okolju in 
tudi kompetence digitalne pismenosti. 

Zaposlene lahko vključimo v postopke ugotavljanja in vred-
notenja neformalno pridobljenega znanja: posameznik se je 
učil tuji jezik delno v šoli, deloma z gledanjem televizije, brska-
njem po spletu, a za to nima pisnega dokazila. Po opravljenem 
postopku testiranja znanja nemščine in angleščine (lahko tudi 
obeh tujih jezikov), prejmejo zaposleni pisno mnenje o prido-
bljenih znanjih in spretnostih. Raven znanja jezika naše jezi-
koslovke primerjajo s Skupnim evropskim jezikovnim okvir-
jem (SEJO) in za vsakega posameznika zapišejo, katero stop-
njo je dosegel na področju slušnega in bralnega razumevanja, 
pisnega sporočanja itd. 

Novost v naši ponudbi prestavlja merjenje prodajne kompe-
tence (glede spretnosti upravljanja s stranko, upravljanja pro-
dajnega procesa). Z merjenjem prodajne kompetence dobite 
vpogled v to, kaj narediti v smeri pridobivanja večjega števila 
strank, kaj izboljšati ipd. 
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Želite biti del projektnih aktivnosti tudi, 
če niste sodelujoče podjetje v projektu?

Veliko uporabnih strokovno-informa-
tivnih gradiv ter informacij o projektnih 
dogodkih, ki so brezplačni in polni zanimi-
vih gostov ter se jih lahko udeležite tudi vi, 
lahko pridobite na  www.projekt-polet.si. 
 

Aktivno in zdravo 
staranje

Spodbujanje in omogočanje aktivnega in zdravega sta-
ranja zaposlenih predstavlja pomemben izziv na ravni 
Evropske unije, ki ga v zadnjem času prepoznavajo tudi 
slovenski delodajalci.

Z namenom oblikovanja celovite in sistematične 
rešitve, ki bo odgovarjala na problematiko starajoče se 
delovne sile, že od leta 2018 poteka projekt »Razvoj 
celovitega poslovnega modela za delodajalce za 
aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)«, ki 
delodajalcem iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija 
pomaga pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji ukre-
pov za ravnanje s starejšimi zaposlenimi ter za 
zmanjševanje odsotnosti z dela. 

S projektnimi aktivnostmi (izobraževanji, regijskimi 
posveti, nacionalnimi konferencami) in strokovno-in-
formativnimi gradivi (članki, zloženkami, video vsebi-
nami, podpornimi orodji …) ter strokovnimi svetova-
nji uspešno krepimo informiranost in osveščenost na 
področju aktivnega in zdravega staranje ter odsotnosti 
z dela pri več kot 120 podjetjih, ki sodelujejo v projektu.  

Verjamemo, da je mnogo podjetij omenjen model 
prepoznalo kot prvi korak k reševanju izzivov, s 
katerimi se soočajo na področju aktivnega in zdra-
vega staranja, ter ga vsaj delno uvrstilo v svoj 
program promocije zdravja na delovnem mestu 
(PZDM) in upravljanja s kadri. Naslavljanje zdravja 
in dobrega počutja v okviru PZDM pomembno pri-
speva k bolj zdravemu in aktivnemu življenjskemu 
slogu zaposlenih ter poznavanju pomena področja 
aktivnega in zdravega staranja, s čimer se v pod-
jetju dviguje tudi skupna kolektivna zavest in krepi 
organizacijska kultura.

Pomembno je, da v podjetju izvajajo raznovrstne 
ukrepe, ki vključujejo tako ergonomijo, duševno 
zdravje, krepitev organizacijske klime ter izboljšanje 
komunikacije in medosebnih odnosov na delovnem 
mestu kot tudi vseživljenjsko učenje in vzpodbujanje 
kariernega razvoja zaposlenih. Prav tako je vedno 
večjega pomena, da so v podjetjih pozorni na nova 
in nastajajoča tveganja ter spremembe načina dela 
v prihodnosti.

Julija Peklar
Strokovna sodelavka IRI Ljubljana 
julija.peklar@iri-lj.si
www.projekt-polet.si
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Projekt: Pospeševanje ženskega podjetništva v Podonavju
nina.meglic@stajerskagz.si

Posledice covid-19 
za podjetnice

Dobro leto in pol je odkar smo zakorakali v neko novo realnost 
povezano s pojavom bolezni COVID-19. Pandemija je še pove-
čala spolne neenakosti po vsem svetu. Ženske so bile primo-
rane prevzeti več gospodinjskih opravil, povečala se je tudi 
obremenitev z vidika skrbi za druge družinske člane. V Evrop-
ski uniji predstavljajo ženske 76 odstotkov zaposlenih v zdra-
vstvu, kar 84 odstotkov zaposlenih žensk med 15. in 64. letom 
pa dela v storitvenih dejavnostih, kar vključuje področja, ki jih 
je COVID-19 najbolj prizadel (vir: Evropski parlament). Kako je 
pandemija vplivala na podjetnice?

V okviru projekta WOMEN IN BUSINESS, Interreg Podonavje, 
v katerem kot partner sodeluje Štajerska gospodarska zbor-
nica, smo pripravili anketo za podjetnice, z namenom, da bi 
preverili kako je pandemija vplivala na njihov vsakdan in posle-
dično tudi posel. Anketo je v Sloveniji izpolnilo 41 podjetnic. 
Med njimi jih je večina stara med 31 in 50 let, povprečna sta-
rost anketirank pa je bila 41,5 let. 
Ekonomske posledice epidemije

52 odstotkov anketirank je samostojnih podjetnic s samo enim 
zaposlenim, 41 odstotkov pa med 2 in 9 zaposlenih. Po pan-
demiji se je odstotek podjetji, ki so imela med 2 in 9 zaposle-
nih zmanjšal iz 41 na 22 odstotkov. Kriza je prinesla 40-odsto-
tno znižanje prihodkov, 35 odstotkov anketiranih je odgovorilo, 
da so se prihodki povišali, 20 odstotkov pa ni opazilo spre-
membe. Povpraševanje se je zmanjšalo, niso pa to edine spre-
membe, ki so jih podjetnice zaznale. 15 odstotkov podjetnic je 
povečalo spletno prodajo in nakupilo novo opremo, 20 odstot-
kov jih je uvedlo nove produkte, a tak isti odstotek jih je zaprlo 
podjetje. 55 odstotkov sodelujočih v anketi je odgovorilo, da 
COVID-19 ni vplival na njihove prihodke s prodaje oziroma so 
celo izboljšali poslovanje, tako da lahko zaključimo, da so se 
naše podjetnice dobro spopadale z nastalo krizno situacijo. 40 
odstotkov je našlo novo poslovno priložnost v spletnih stori-
tvah, kar 55 odstotkov pa jih to ni moglo izkoristiti, zaradi spe-
cifične narave dela. Največ težav so, seveda, imele podjetnice, 
ki delajo v izobraževalnem in turističnem sektorju.

45 odstotkov podjetnic je izkoristilo državni ukrep, subven-
cijo za skrajšan delovni čas. 35 odstotkov pa izredno pomoč 
v obliki mesečnega temeljnega dohodka. Kar 85 odstotkov 

sodelujočih v anketi meni, da bo njihov posel okreval 
v roku treh let. Le 10 odstotkov jih meni, da se bo to 
zgodilo v roku enega leta.

V povprečju so bile podjetnice zadovoljne z interven-
tnimi ukrepi vlade, pri čemer bi si najbolj želele sub-
vencije za dnevne operativne stroške (davki, naje-
mnine). Večkrat je bilo izpostavljeno, da bi si želele 
bolj konsistentne in transparente komunikacije s 
strani vlade vezano na ukrepe in omejitve pri izvaja-
nju dejavnosti, zaradi zajezitve in obvladovanja epi-
demije.

Socialne posledice epidemije
Najbolj izstopa skrb za finančno preživetje podjetje 
ali celo možnost osebnega bankrota. Šele nato sledi 
skrb za zdravje. Izpostavile so še pomanjkanje moti-
vacije za delo s strani njihovih zaposlenih, problem z 
dostopom do surovin potrebnih za nemoteno delo-
vanje podjetja, pomanjkanje časa, zaradi usklaje-
vanja družine in kariere, prenasičenost s kontakti 
preko spleta. Ženske so stresne situacije prema-
govale tako, da so čim več časa preživljale v krogu 

svoje družine, začele so nove rekreativne aktivnosti, 
kar 20 odstotkov pa jih je navedlo, da so skušale čim 
bolj ignorirati situacijo (medije, politiko). 

38 odstotkov anketirank je odgovorilo, da so delale 
manj ali nič, zaradi povečanih obremenitev v gospo-
dinjstvu in skrbi za družino. Usklajevanje dela in dru-
žine za ženske, ki so sodelovale v naši anketi sicer ni 
predstavljajo večjih težav; kar 58 odstotkov je izja-
vilo, da so lahko relativno dobro usklajevale oboje. 
To lahko pripišemo dejstvu, da v času karantene 
niso mogle opravljati svojega dela v celoti ali sploh, 
zato so imele več časa za družino in gospodinjstvo.

S posledicami epidemije se bomo nedvomno ukvar-
jali še nekaj let. Dejstvo je, da je življenje v stanju 
konstantne negotovosti in strahu težko ne samo 
za posel, ampak tudi za človeka, ki je primarno 
družbeno bitje. Ženske, podjetnice, mame, gospo-
dinje, igramo v tej zgodbi pomembno vlogo, zato 
je ključno, da o tem ozaveščamo in medsebojno 
delimo znanja ter izkušnje.



Svetovna 
razstava  
Expo 2020
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Expo je vedno svetovni dogodek 

Expo 2020 v Dubaju je svetovna razstava 
s poudarkom na času za ustvarjanje, sode-
lovanje in inovacije. Prvič jo gosti arabska 
država, Združeni arabski emirati. Glavni temi 
razstave sta povezovanje misli in ustvar-
janje prihodnosti s pomočjo trajnostnosti, 
mobilnosti in priložnosti, ki so hkrati fokusna 
področja razstave. Razstava, na kateri sode-
luje 191 držav, bo trajala od 1. oktobra 2021 
do 31. marca 2022, pričakujejo več kot 25 
milijonov obiskovalcev.

SLOVENIJA. TRAJNOSTNA, SODOBNA IN 
USTVARJALNA. 

Slovenija se v Dubaju predstavlja z ge-
slom Slovenija. Trajnostna, sodobna in 
ustvarjalna. Slovenija kot zeleno srce 
Evrope javnost nagovarja s pametni-
mi zgodbami, ki govorijo o edinstvenem 
prepletu neokrnjene narave, znanja, ino-
vacij in prebojnega gospodarstva. Slo-
venski paviljon stoji na atraktivni lokaciji 
ob enem od vhodov na razstavišče.

Vse powerpoint prezentacije in predstavitveni 
video članov gospodarske delegacije Zeleno 
in krožno gospodarstvo so na voljo na spletni 
strani https://srip-krozno-gospodarstvo.si/.

Slovenski paviljon 
Foto Dragica Marinič

Poslovni forum in okrogla miza: Zeleno in krožno 
gospodarstvo  

Program razstave Expo 2020 je razdeljen na 
10 tematskih tednov. Prvi teden je bil pos-
večen podnebju in biotski raznovrstnosti, 
znotraj katerega je bilo eno od fokusnih pod-
ročij krožno in zeleno gospodarstvo. Šta-
jerska gospodarska zbornica, upravljavka 
SRIP - Krožno gospodarstvo, je v sodelova-
nju s SPIRIT Slovenija v ta namen pripravila 
vsebinsko zasnovo gospodarske delegacije 
za poslovni forum in okroglo mizo na temo 
Zeleno in krožno gospodarstvo z 20 prav-
nimi subjekti. Zaradi različnih dejavnosti čla-
nov delegacije so bili oblikovani vsebinski 
sklopi, v okviru katerih so bili predstavljeni 
odlični, pametni in inovativni zeleni ter krožni 
dosežki.

Poslovni forum in okrogla miza sta potekala 
2. oktobra 2021 v slovenskem paviljonu. 
Udeležence gospodarske delegacije sta poz-
dravila Zdravko Počivalšek, minister Mini-
strstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Republike Slovenije, in Matic Vovk, generalni 
komisar Slovenije za Expo 2020. Na dogodku 
so bili prisotni še njegova ekscelenca Oto 
Pungartnik, veleposlanik Republike Slovenije 
v Združenih arabskih emiratih, ter drugi člani 
vladne delegacije.

Moderatorka poslovnega foruma in okrogle 
mize je bila dr. Dragica Marinič, Štajerska 
gospodarska zbornica, koordinatorica SRIP ‒ 
Krožno gospodarstvo.
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Otvoritev poslovnega foruma, minister Zdravko Počivalšek, MGRT 
Foto T. Lukan

Člani delegacije so se predstavili po naslednjem vrstnem redu: 

TRAJNOSTNI TURIZEM 

• Evitel, d. o. o., Nataša Gerič Pal, direktorica, član SRIP - Krožno gospodarstvo

TRAJNOSTNA MOBILNOST 

• mag. Sandi Brataševec, glavni izvršni direktor, Nomago, d. o. o.

ZELENA ENERGIJA  

• Matjaž Durič, direktor, Panvita Ekoteh, d. o. o., član SRIP - Krožno 

gospodarstvo

DIGITALIZACIJA 

• Borut Sočan, direktor, Imago, d. o. o.

TRAJNOSTNI DIZAJN MANAGEMENT 

•  Mojca Mihailovič Škrinjar, s. p., dizajn poslovno svetovanje  

(predstavitev tudi v imenu NEC Cerknica in Tadeje Trojar Jan, s. p.)

TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE Z ODPADKI/SEKUNDARNE SUROVINE:

• Surovina, d. o. o., Jure Fišer, direktor, član SRIP - Krožno gospodarstvo

• Ekstera, d. o. o., Uroš Kozel, vodja komerciale, član SRIP - Krožno 

gospodarstvo 

• IOS, d. o. o., prof. dr. Aleksandra Lobnik, direktorica, član SRIP - Krožno 

gospodarstvo

KROŽNO GOSPODARSTVO V PREDELOVALNI INDUSTRIJI

• Blaj Fasteners, Anton Blaj, d. o. o., mag. Petra Blaj, direktorica

• Blisk Livarstvo/Blick Casting, d. o. o., Tana Medic, vodja prodaje,  

trženja in razvoja poslovanja

• Magneti Ljubljana, d. d., dr. Milana Karajić, projektni vodja, SRIP - Krožno 

gospodarstvo

• Salonit Anhovo, d. d., Julijan Fortunat, predsednik uprave, član SRIP - Krožno 

gospodarstvo  

UPRAVLJANJE Z NARAVNIMI VIRI

• MYWATER, d. o. o., Robert Slavec, direktor, član SRIP - Krožno gospodarstvo 

• Uniforest, d. o. o., Jernej Jeseničnik, prodajni inženir

ZELENE TEHNOLOGIJE IN PROCESI

• Lek, d. d., Novartis v Sloveniji, dr. Vesna Stergar, vodja operacij v pro-

izvodnji bioloških učinkovin Lek, d. d., Novartis v Sloveniji, član SRIP - Krožno 

gospodarstvo

• Essentia Pura, d. o. o., Nejc Rusjan, direktor

• Steklarna Hrastnik, d. o. o., mag. Peter Čas, generalni direktor, član 

SRIP - Krožno gospodarstvo

RAZVOJ IN RAZISKAVE 

• Kemijski inštitut, soustanovitelj SRIP - Krožno gospodarstvo, ni  

sodeloval v živo zaradi bolezni udeleženca
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Ali so  se uresničila vaša pričakovanja glede možnosti poslovnih 
povezav? S katerimi državami?
Nad sejmom Expo 2020 sem navdušen! Prav tako je bila odlična ideja 
organizirati gospodarsko delegacijo Zeleno in krožno gospodarstvo, 
saj je tudi to glavna rdeča nit celotne svetovne razstave. Od tega obi-
ska si obetamo veliko povezav pri razvojnih projektih, ki jih izvajamo, 
smo pa ob samem sejmu sklenili tudi nekaj dogovorov pri obstoječem 
sodelovanju, tako da smo v celoti zadovoljni. Sodelovanje se nanaša 
na Madžarsko, BiH, Hrvaško in Srbijo.

Kako bi ocenili vlogo Slovenije na Expo 2020? 
Slovenija prav gotovo izstopa s čudovitim paviljonom; je majhen, a 
izreden, zato menim, da bo pritegnil veliko obiskovalcev.

Kakšne možnosti ima slovensko gospodarstvo na mednarodnem 
trgu pri sodelovanju na globalnih trgih, v verigah vrednosti?
Slovensko gospodarstvo ima velike možnosti na mednarodnih trgih. 
Seveda ne v vseh sektorjih, zato se je treba fokusirati na tiste, kjer 
smo najboljši. Na področju zelenega in krožnega gospodarstva  
imamo prav gotovo veliko izkušenj in nekaj res zanimivih razvojnih 
projektov, zato lahko računamo na povečanje mednarodnega sodelovanja.

Jure Fišer, direktor Surovine

Pogovor za okroglo mizo

Po zaključku poslovnega foruma je potekala še okrogla miza 
Konkurenčna prednost in internacionalizacija slovenskega 
zelenega in krožnega gospodarstva: novi trgi, nove priložnosti, 
na kateri so sodelovali: 

• Jure Fišer, direktor, Surovina, d. o. o
• Jure Pečnik, projektni vodja, Ekstera, d. o. o.
• Nejc Rusjan, direktor, Essentia Pura, d. o. o. 
• prof. Dr. Aleksandra Lobnik, direktorica, IOS, d. o. o. 
• dr. Vesna Stergar, vodja operacij v proizvodnji bioloških 

učinkovin Lek, d. d., Novartis v Sloveniji 
• Julijan Fortunat, predsednik uprave, Salonit Anhovo, d. d.
• mag. Peter Čas, generalni direktor, Steklarna Hrastnik, d. o. o.
• mag. Sandi Brataševec, glavni izvršni direktor, Nomago, d. o. o. 

Udeleženke in udeleženci so na kratko predstavili svoje 
poglede in usmeritve za večjo konkurenčnost na mednarodnih 
trgih ter po možnosti vključevanje v verige vrednosti. Ocenili 
so, da vpliv pandemije covida-19 na svojstven način prinaša 
tudi pozitivne spremembe, predvsem v smeri zelenega in 
krožnega gospodarskega razvoja, ki je nujen za ohranjanje 
zelenega planeta tudi za naslednje generacije.

Ogled razstave v slovenskem paviljonu 
Foto Dragica Marinič
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Kako bi ocenili udeležbo v gospodarski delegaciji?
Zelo sem bila presenečena, kako cel svet razmišlja v smeri trajnostnosti, 
zelenega in krožnega gospodarstva, kamor sodi tudi trajnostni turizem. 
Ob obiskih posameznih paviljonov sem opazila izreden poudarek na 
razvoju in uporabi obnovljivih virov energije. Prav tako je bilo na voljo 
veliko izobraževalnih vsebin za mlade s področja zelenega in krožne-
ga ter kako ravnati s planetom za naslednje generacije. Čutiti je bilo 
pozitivno energijo in ljudje gledajo z optimizmom v prihodnost kljub 
vplivom epidemije covida-19.

S poslovnega vidika je bila moja udeležba uspešna, saj so mi bili 
omogočeni neposredni stiki s predstavniki podjetij v posameznih pa-
viljonih (npr. Malezija), hkrati pa sem sama promovirala trajnostni 
turizem ter zdravo in trajnostno gradnjo hiš s konopljo, naravnim 
materialom, ki ima negativni ogljični odtis. 

Naj dodam, da ima slovenski paviljon izredno lep dizajn, ki bo pritegnil 
obiskovalce Expa 2020.

Kako ocenjujete poslovno uspešnost vašega sodelovanja in srečanja 
s poslovnimi partnerji za bodoče sodelovanje?
Sejmi in dogodki po svetu so za izvozna podjetja Slovenije zelo po-
membni. Steklarno Hrastnik ter našo znamko Hrastnik1860 letos 
predstavljamo tudi v slovenskem paviljonu Expo 2020 Dubaj, cilj 
udeležbe pa so seveda nove povezave z lastniki blagovnih znamk na 
vzhodnem in svetovnem trgu. Zanimanje za naše izdelke in nove sto-
ritve dekoracije na steklu je bilo po moji oceni uspešno, saj smo pre-
jeli številne pozitivne komentarje, za katere verjamemo, da se bodo 
kmalu transformirali v konkretna povpraševanja. Hkrati smo se 
predstavili kot trajnostno podjetje ter kot prvi prebojniki in nosilci de-
karbonizacije v steklarski branži. Predstavili smo najbolj trajnostno 
steklenico na svetu in s tem tudi na trgih, ki še nimajo tako visoko 
postavljenih ciljev, postati brezogljična družba, ter standarde priho-
dnosti. Takšni dogodki predstavljajo veliko prodajnih potencialov, 
mreženj ter krepitev prepoznavnosti blagovne znamke Hrastnik1860. 
Zdaj pa seveda nadaljujemo z izvajanjem aktivnosti, usmerjenih k ciljem 
uspešne prodaje.

Nataša Gerič Pal,  
direktorica Evitel 

Mag. Peter Čas, 
generalni direktor 
Steklarne Hrastnik

Mag. Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik, je prvič javno 
predstavil najbolj trajnostno stekleno steklenico na svetu, ki sodi v 
tehnološko napredno proizvodnjo prvega brezogljičnega stekla na 
svetu, ter pri tem izpostavil raziskovalca in inovatorja Tilna Severja, 
ki uvaja izjemne inovacije v smeri trajnosti v proizvodnji stekla ter 
aktivno sodeluje s SRIP - Krožno gospodarstvo.
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Trajnostni in krožni razvoj v tekstilstvu

Evropska komisija je na podlagi Akcijskega 
načrta za krožno gospodarstvo iz leta 2020 v 
letošnjem letu sprejela akcijski načrt za strate-
gijo za tekstil. Za tekstilno industrijo je značilna 
visoka porabe virov in velik vpliv na okolje. Zato 
je bila opredeljena kot prednostni sektor za pre-
hod EU na trajnost v okviru evropskega zele-
nega dogovora in v novi industrijski strategiji za 
Evropo.

Po podatkih Evropske agencije za okolje (EEA) 
je tekstil (oblačila, obutev in gospodinjski 
tekstil), ko gre za porabo gospodinjstev v EU, 
četrta najbolj obremenjujoča kategorija glede 
uporabe primarnih surovin in vode (za hrano, 
stanovanji in prometom). Pri emisijah toplo-
grednih plinov je peta najslabša. Večina teh 
obremenitev in vplivov se pojavlja v drugih regi-
jah sveta, saj večina proizvodnje poteka zunaj 
EU. Kljub temu tekstilna industrija EU zaposluje 
1,7 milijona ljudi v približno 171.000 podjetjih. 

Evropska komisija je v akcijskem načrtu za 
krožno gospodarstvo napovedala, da bo 
tekstilna strategija EU vključevala naslednje 
ukrepe (povzeto po Šajn, 2021): 
• uporabo novega okvira za trajnostne izdelke 

z razvojem zahtev za okoljsko primerno 
zasnovo, da bi zagotovili, da so tekstilni izdelki 
primerni za kroženje, zagotavljanjem prev-
zema sekundarnih surovin, odpravljanjem pri-
sotnosti nevarnih kemikalij ter omogočanjem 
podjetjem in potrošnikom, da izberejo trajno-
stni tekstil, in zagotavljanjem enostavnega 
dostopa do ponovne uporabe in popravila;

• izboljšanje poslovnega in regulativnega oko-
lja za trajnostni in krožni tekstil v EU s podpi-
ranjem modelov izdelka kot storitve, krožnih 
materialov in proizvodnih procesov ter medna-
rodnega sodelovanja za večjo preglednost;

• zagotavljanje smernic za ločeno zbiranje tek-
stilnih odpadkov v skladu z veljavno direktivo o 
odpadkih, ki od držav članic zahteva, da do leta 
2025 vzpostavijo ločeno zbiranje odpadnega 
tekstila;

• spodbujanje sortiranja, ponovne uporabe in 
recikliranja tekstila, tudi z inovacijami in ukrepi, 
kot je razširjena odgovornost proizvajalca.

Tekstilstvo je eno izmed 
pomembnih področij 
znotraj Akcijskega 
načrta SRIP - Krožno 
gospodarstvo, 3. faza, 
ki se umešča v fokusno 
področje Funkcionalni 
materiali.
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IRSPIN, Industrijski razvojni center 
slovenske predilne industrije 

IRSPIN povezuje najpomemb-
nejša slovenska tekstilna podje-
tja in je član SRIP - Krožno gospo-
darstvo. 2. in 3. septembra 2021 
je v Portorožu organiziral dogo-
dek Šola IRSPIN 2021 -‒ Trajnostni in 
krožni razvoj v tekstilstvu.

Na dogodku, ki je bil usmerjen 
k predstavitvam zakonodajnih, 
razvojnih in tehnoloških novo-
sti v tekstilstvu. so bili izpostav-
ljeni trajnostni in krožni dosežki 
domačih tekstilnih podjetij. Sode-
lovala so najpomembnejša slo-
venska podjetja, kot so: Predil-
nica Litija, d. o. o., Tekstina, d. o. o.,   
Beti, d. d.,  Zvezda Spt, d. 
o. o., Inplet pletiva, d. o. o., 
Gorenjska predilnica, d. d., in 
Odeja, d. o. o. Med udeleženci in 
predavatelji so bili profesorji s tek-
stilnih oddelkov Naravoslovno-
tehniške fakultete Univerze v Lju-
bljani in  Fakultete za kemijo in 
kemijsko tehnologijo Univerze v 
Mariboru.   

Verica Žlabravec, direktorica IRSPIN, 
je izpostavila:
• namen tokratne Šole IRSPIN 

2021 je bil nadgraditi obstoječa 
znanja vodstev tekstilnih pod-
jetij s ciljem čim hitrejšega pre-
hoda v krožno  gospodarstvo, 

• uvajanje določenih metodo-
logij za spremljanje dosežkov 
krožnosti (npr. LCA, zapiranje 
krožnih zank, snovna in ener-
getska učinkovitost ipd.),

• nujno reševanje pomanjkanja 
kadrov, od poklicne, srednje-
šolske do terciarne stopnje izo-
brazbe, ki je problem vseh tek-
stilnih podjetij,

• prednosti tekstilne branže 
danes in v prihodnje, ki so v 
povezovanju z mednarodnimi 
partnerji v skupnih razvojnih 
projektih in v izvozu,

• sodelovanje v SRIP - Krožno 
gospodarstvo, ki nudi podporo 
za tovrstne aktivnosti povezova-
nja tekstilnih podjetij z inštitucijami 
znanja.  
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17. septembra 2021 je Slovenski podjetniški sklad  
objavil nov vavčer, katerega namen je MSP-jem 
omogočiti izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih 
vplivov (LCA - Life Cycle Assessment), ki nastajajo v 
življenjskem ciklu izdelka (v nadaljevanju: LCA analiza).
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Mojca Tominšek

SPOT svetovalka

mojca.tominsek@stajerskagz.si

www.spot-podravje.si

Predmet javnega poziva 

je sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjega 
strokovnjaka/izvajalca za izdelavo LCA analize, 
ki je skladna s standardom 14040 in 14044 ter v 
skladu s Priročnikom ILCD (https://eplca.jrc.ec.eu-
ropa.eu/ilcd.html).

Nekateri pomembni pogoji za prijavo projekta

• prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta (tj. 
do oddaje zahtevka) najmanj 3 zaposlene;

• v vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega stro-
kovnjaka/ izvajalca iz evidence strokovnjakov 
za izvajanje Life Cycle Assessment - LCA ana-
liz, ki jo vodi SPIRIT Slovenija in je objavljena na 
spletni strani https://www.spiritslovenia.si/evi-
dence;

• prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge z 
izbranim zunanjim izvajalcem opraviti »predho-
den posvet« glede izvedbe LCA analize (Obrazec 
št. 1), ki je obvezna priloga k vlogi;

• LCA analiza ne sme biti izdelana pred objavo 
tega javnega poziva.

 
Upravičeni stroški in višina subvencije

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni 
stroški zunanjega izvajalca za izvedbo ene LCA ana-
lize. Minimalna višina subvencije je 3.000,00 EUR, 
maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Stro-
šek DDV ni upravičen strošek. Maksimalna stopnja 
sofinanciranja je 60 %. Obdobje upravičenosti stro-
škov in izdatkov se prične od objave tega javnega 
poziva ter traja do 30. 9. 2023.

Za prijavo na javni poziv mora vlagatelj oddati vlogo 
na ePortal Slovenskega podjetniškega sklada v digi-
talni obliki ‒ https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč pri 
pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci 
mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. 
Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetova-
nje so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/
sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-
-tock-spot-svetovanje.

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

Vavčer za celostno  
vrednotenje okoljskih 
vplivov (LCA)

Kaj pomeni LCA/Life Cycle Assessment
 - Življenjski krog proizvoda 

Gre za zaporedje medsebojno povezanih faz skozi celotno vrednostno 
verigo proizvoda, od nakupa in prevoza surovin ter primarnih proizvodov, 
proizvodnje, distribucije, uporabe do reciklaže in njegove končne 
odstranitve. 

Ocenjevanje življenjskega kroga je orodje, ki temelji na mednarodno 
standardizirani metodologiji, ki omogoča strukurirano in celovito 
ovrednotenje vplivov, ki jih imajo proizvodi na okolje in tudi zdravje ljudi, 
od njihove »zibelke do groba«.

Ocena življenjskega kroga izdelka ali storitve je orodje, ki se ga poslužujejo 
podjetja:
• pri razvoju proizvodov, za prepoznavanje možnosti izboljšanja iz-

delkov ali storitev glede na njihove okoljske učinke v različnih točkah 
njihovega življenjskega kroga,

• pri vzpostavitvi sistema ravnanja z okoljem, za prepoznavanje po-
membnejših vplivov na okolje in določanje okoljskih ciljev, ki jih želijo 
doseči s tem sistemom,

• pri komunikaciji in trženju, ker podaja celovito podlago za opis okoljskih 
učinkov izdelkov in storitev.

Vir: GZS – Služba za varstvo okolja - https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_

okolja/vsebina/Odpadki-in-snovni-tokovi/Sistemi-in-orodja/LCA 

POSLOVNA SREČANJA V NARAVI
Sprehod vetra med pohorskimi smrekami, petje ptic, svežina neokrnjene narave bodo vašemu POSLOVNEMU SREČANJU pustili 

nepozaben pečat. Pohorske specialitete, ki jih pripravijo naši kuharji, vam bodo povrnile zbranost pri sprejemanju pomembnih 
odločitev in dale moči za nove POSLOVNE IZZIVE. Bogat animacijski program pa bo poskrbel za zabavo in neformalnost druženja.

Preverite našo ponudbo na: 02 603 55 00, info@resort.si, www.pohorjevillageresort.si
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Moj stil 
oblačenja 

Oblačila so izredno pomemben komunika-
tor in velik prispevajo ne le k lastni podobi, 
ampak tudi k podobi podjetja, v katerem 
smo zaposleni. Si predstavljate svetovalko 
za finančne naložbe v sproščeni prosojni 
poletni oblekici in japonkah? Ali tehničnega 
direktorja v kratkih hlačah in raztegnjeni 
majici? 

V prejšnji številki te revije smo v rubriki 
Korporativna podoba podjetja govorili o 
pomenu fotografije. In na fotografiji se zelo 
dobro vidi naš odnos do oblačenja. Seveda 
je res, da je tudi poslovni svet vse bolj spro-
ščen in da je sestavni del tega sproščeno 
in neformalno oblačenje, vendar to še ne 
pomeni, da pravil ni več. Bonton in kodeks 
poslovnega oblačenja še vedno obstajata in 
določata, kaj se spodobi za določeno prilož-
nost. In ja, seveda – odstopanja so mogoča, 
a brez pretiravanj.  

Prostor nam ne omogoča pisati o vsem, kar 
v vsakem poslovnem bontonu zasledimo 
pod poglavjem »Pravila oblačenja«. Ob tem 
dodajmo, da se je zelo smiselno o tej temi 
pogovoriti v vsaki delovni sredini. Ne zato, 
da bi preprečili ali zadušili individualnost, ki 
jo skozi oblačila nedvomno izražamo, ampak 
zato, ker delovno okolje ni naše privatno 
okolje in ker na delovnem mestu vedno pred-
stavljamo tudi podjetje, ki mu pripadamo.

Vsak lahko ima svoj stil oblačenja, v poslov-
nem svetu pa še vedno veljajo kodeksi, ki 
ne dopuščajo napak. Obratno – imeti svoj 
stil pomeni, da zelo dobro poznamo kodeks 
oblačenja v poslovnem svetu in da ga znamo 
uporabiti sebi v prid. 

Kodeks poslovnega oblačenja 

Pravzaprav ne gre za nič drugega kot neka 
napisana, še pogosteje pa nenapisana pra-
vila, ki se tičejo izbire primernega oblačila za 

določeno priložnost. Ko gremo v službo, se 
oblečemo drugače kot v primeru, da bomo 
dan preživeli na vrtu, in drugače, kot če bi 
šli na predstavo v gledališče. Tako kot vsak 
bonton nam je tudi kodeks poslovnega obla-
čenja predvsem v pomoč v različnih poslovnih 
položajih. 

Kodeksi oblačenja se gibljejo od formalnega 
preko poslovno sproščenega do sprošče-
nega. Znotraj tega lahko seveda določimo 
še veliko stopenj, pa vendar – ostanimo pri 
osnovnih štirih. Pri poimenovanju pa se ob 
slovenskem izrazu spomnimo tudi angle-
škega, ki tako kot še na mnogih drugih pod-
ročjih tudi na tem pomeni prepoznavno in 
standardno oznako:

• tradicionalna poslovna obleka (business 
formal)

• dnevna poslovna obleka ((business stan-
dard)

• sproščena poslovna obleka (business 
casual, corporate casual)

• sproščena elegantna obleka (smart 
casual, casual chic)

 
In ker slika velikokrat pove več kot beseda, 
bomo dodali nekaj fotograij in nadaljevali v 
prihodnji številki revije.

Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu
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Dnevna poslovna obleka (business standard)

je primerna za vsakdanje delovne obveznosti vodilnega 
kadra, sestanke s poslovnimi partnerji, tiskovne 
konference, vodenje seminarjev in podobno. Gre 
za profesionalno podobo, s katero lahko z dodatki 
izrazimo  osebni slog. 

Dnevna poslovna obleka za moške pomeni suknjič, 
srajco in hlače.

• Hlače niso nujno iz enakega materiala kot suk-
njič, razpon barv je lahko od odtenkov peščene, 
preko sivih, modrih, temno sivih, tudi določenih 
odtenkov umirjeno rjave ali umirjeno sivo zelene. 
Možni so tudi vzorci, npr. črte in karo. 

• Enako velja za srajco, možen je dokaj širok raz-
pon barv ter vzorcev. Pozabite pa na športne 
majice, te so, kot pove naziv, primerne za špor-
tni teren.

• Kravata ni nujna, v primeru, da jo imate, mora 
biti umirjenih barv in brez velikih vzorcev ali 
celo logotipov podjetja. Ta je lahko v priponki na 
reverju, nikakor pa ne na kravati.

• Pas je pravzaprav obvezen del moškega oblačila, 
zato o njem ne bomo izgubljali besed. 

• Obuvala so posebno poglavje, vendar v poslov-
nem svetu še vedno ostajajo čevlji, niso superge 
niti natikači. 

• Barva nogavic (ja, tudi te so obvezne!) naj bo 
usklajena z barvo čevljev, nogavice pa naj bodo 
brez vzorcev, če se le da. In vedno morajo biti 
primerne dolžine, kar pomeni, da ob sedenju ne 
vidimo kože.

 

Dnevna poslovna obleka tudi za ženske običajno 
pomeni kostim – lahko hlače ali krilo oz obleka. 

je primerna za vsakdanje delovne obveznosti 
vodilnega kadra, sestanke s poslovnimi par-
tnerji, tiskovne konference, vodenje seminar-
jev in podobno. Gre za profesionalno podobo, 
s katero lahko z dodatki izrazimo  osebni 
slog. 

Dnevna poslovna obleka za moške pomeni 
suknjič, srajco in hlače.

• Obleka in krilo morata biti primerne dol-
žine, torej do kolen. Zelo pomembno je 
tudi, da ne eno in ne drugo ni preozko, saj 
ob sedenju hitro postane tudi prekratko. 

• Barve so lahko zelo različne, pa vendar je 
bolje, da niso preveč močne, primerni so 
tudi vzorci, vendar je bolje z njimi ne pre-
tiravati. 

• Raje kot z barvami in vzorci se poigrajte s 
torbo, nakitom in čevlji, zelo primerne so 
tudi rute in šali. 

• Najpomembnejša pa je kakovost tkanine, 
izbirate lahko med volno, bombažem, svilo 
ali novimi mešanicami, pleteninam se je 
bolje izogniti. 

• Najbrž ni treba posebej izpostaviti, da so 
prosojna ali zelo oprijeta oblačila primerna 
za kakšne druge priložnosti. 

• Nakit je v poslovnem svetu posebno pog-
lavje, vsekakor pa velja osnovno navodilo: 
nikar preveč in pozabite na velik nakit, 
pozabite tudi na nakit iz plastike, usnja ali 
školjk, neprimerne so tudi izrazito velike, 
športne ali plastične ure. Zelo se pripo-
roča elegantna ura, ki v poslovnem svetu 
velja za enega izmed znakov zanesljivosti.

• Čevlji morajo biti elegantni, a udobni, pre-
visoke pete nikakor ne sodijo na poslovni 
parket. Pa še večno vprašanje: sandali da 
ali ne? Da, vendar le taki z zaprtimi prsti. 
In nekaj, kar ne slišimo rade – nogavice so 
v poslovnem svetu zakon!
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Bernarda Erlih 

MOJIH 5

Predstavite se nekomu, ki vas ne pozna.
Sem predana delu in družini, odgovorna do 
sodelavcev, hudomušna in družabna.

5 področij, ki bi jim morali v Sloveniji posve-
titi bistveno več pozornosti in denarja.
Preventivi v zdravstvu, vključitvi znanj o 
spoštljivi komunikaciji do sebe in drugih v 
izobraževalne procese, ustanovitvi inkuba-
torjev za postopno vključevanje mladih v 
delovne procese skozi učenje v praksi,  
debirokratizaciji.

5 inštitucij, brez katerih Slovenija ne bi 
mogla funkcionirati.
Ustavno sodišče, Univerza v Mariboru, 
občine, Finančna uprava, razne gospodarske 
zbornice.

5 za Slovenijo nepogrešljivih podjetij.  
Krka, Luka Koper, NEK, Ljubljanske Mlekarne, 
HSE.

5 podjetij, brez katerih štajersko gospodarstvo 
ne bi bilo to, kar je bilo oz. je. 
Impol, d. o. o., Talum, d. d., Perutnina Ptuj, 
d. o. o., Dravske elektrarne Maribor, d. o. o., 
Elektro Maribor, d. d.

5 blagovnih znamk, ki jih najbolj spoštujete.
Radenska, Fructal, Lušt, Ljubljanske mlekarne, 
Gorenje.

5 držav, v katerih bi radi živeli in zakaj.
Moram priznati, da se najboljše počutim v 
Sloveniji. V teh zahtevnih časih zdravstvene 
krize sem se ponovno naučila ceniti lepote in 
način življenja v Sloveniji.

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

5 dopustniških destinacij, ki bi jih izbrali, 
če čas in denar ne bi predstavljala faktorja 
odločanja.
Aljaska, Maldivi, Mehika, Kitajska, Brazilija.

5 jedi, ki jih najraje vidite na svoji mizi.
Ljubim jedi izpod peke (hobotnica, svinjska 
reberca); domača goveja juha, golaž, pala-
činke na vse načine, morske in sladkovodne 
ribe.

5 vin, ki jih najpogosteje kupite.
Rada imam slajša vina, predvsem rumeni 
muškat pridelovalcev Protner in Leber. Ker 
podpiram lokalne vinarje, vsa vina kupujem 
direktno pri njih.

5 knjig, ki bi jih lahko prebrali še enkrat.
Menih, ki je prodal svojega ferarija, avtor 
Robin S. Sharma; Otok, avtor Avgust Dem-
šar; Brez tebe, avtor Jojo Moyes; Crossova 
pravica, avtor James Patterson, Kdo je v vaši 
sobi, avtor Ivan Misner.

5 filmov, ki so spremenili vaš pogled na svet. 
Ocvrti zeleni paradižniki, Barva škrlata, Najini 
mostovi, Schindlerjev seznam, Črni labod.

5 vaših najboljših lastnosti.
Odgovornost, iskrenost, zaupnost, pravič-
nost, hudomušnost.

5 vaših lastnosti, ki jih raje ne bi imeli
Sem človek kot vsak drug, z dobrimi in sla-
bimi lastnostmi. Moja impulzivnost je tista, 
ki me včasih pripelje v težave, vendar sem se 
jo skozi leta naučila bolje obladovati.

5 stvari, ki vam zapolnijo prosti čas.
Narava, druženja, delo na vrtu, ribolov in igranje 
kart.

5 oseb, s katerimi bi se najraje zapletli v 
pogovor.
To je precej odvisno od mojega trenutnega 
razpoloženja. Elon Musk in David Icke pa 
sta osebi, s katerima bi se bila pripravljena 
vedno pogovarjati.

Kdaj vas je bilo najbolj strah?
Ob operaciji moje hčerke.

Kdaj ste bili najbolj veseli v življenju?
Na dan poroke in ob rojstvu hčerke.

Ali vedno poveste vse tako, kot je, ali kdaj 
tudi kaj zamolčite?
Ne maram laganja, zato včasih raje kaj 
zamolčim.

Kaj pri ljudeh najbolj cenite in kaj vas najbolj 
moti?
Mnogo mi pomeni, da se lahko na človeka 
zanesem. Rada imam ljudi, ki vidijo tudi nevi-
dno. Ne maram pa manipulatorjev, zavistnežev 
in primitivizma.
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Delovno mesto:  

direktor družbe

5 področij, ki bi jim morali v Sloveniji posvetiti bistveno 
več pozornosti in denarja.
Vlaganja v razvoj novih tehnologij, infrastruktura, 
potrebna za digitalizacijo družbe, vzgoja in izobraževa-
nje deficitarnih kadrov, zdravstvo, sodobna prometna 
infrastruktura.

5 inštitucij, brez katerih Slovenija ne bi mogla funkcionirati.
Težko bi izpostavil kakšno od inštitucij, kvečejmu bi 
lahko dejal, da nekaterih ne bi pogrešal.

5 za Slovenijo nepogrešljivih podjetij.
Petrol, Krka, HSE, NEK, Geoplin.

5 podjetij, brez katerih štajersko gospodarstvo ne bi 
bilo to, kar je bilo oz. je.
Impol, Elektro Maribor, DEM, Perutnina Ptuj, Pošta 
Slovenije.

5 blagovnih znamk, ki jih najbolj spoštujete.
Telekom Slovenije, Krka, VW, Energija plus, Zavarovalnica 
Sava.

5 držav, v katerih bi radi živeli in zakaj.
Pravzaprav ne morem reči, da bi rad živel v kaki drugi 
državi, saj mi Slovenija popolnoma zadostuje in 
ustreza.

5 mest, ki so vas najbolj navdušila in zakaj.
Pariz, stičišče različnih kultur in obilica kulturnih ter 
zgodovinskih znamenitosti.
Dunaj, veliko mesto, v katerem se počutim domače.
Kanarski otoki, narava, prijazni ljudje in klima.
Val d'Isere, odlična smučišča.
Lizbona, odlična kulinarika in prijazni ljudje.

5 dopustniških destinacij, ki bi jih izbrali, če čas in 
denar ne bi predstavljala faktorja odločanja.
Toscana, Grčija, Portugalska, Islandija, Irska.

5 jedi, ki jih najraje vidite na svoji mizi.
Goveja juha, različne zelenjavne jedi, ribe, v hladnej-
šem času leta domače koline s prilogami, sladoled.

5 vin, ki jih najpogosteje kupite.
Redko kupujem vina, tako da nekih posebnih preferenc 
nimam. Odgovarjajo mi tako bela kot rdeča, večinoma 
slovenska vina.

5 knjig, ki bi jih lahko prebrali še enkrat.
Lev N. Tolstoj: Vojna in mir.
Robert Harris: Cicerova trilogija.
John Steinbeck: Vzhodno od raja.
Janko Kersnik: Jara gospoda.
Janez Jalen: trilogija Bobri.

5 filmov, ki so spremenili vaš pogled na svet.
2001: Odiseja v vesolju, Fahrenheit 451, Pločevinasti 
boben, M.A.S.H., Let nad kukavičjim gnezdom.

5 vaših najboljših lastnosti.
Vztrajnost, preudarnost, odločnost, potrpežljivost, 
radovednost.

5 vaših lastnosti, ki jih raje ne bi imeli.
Občasna lenoba, prehitra navdušenost, nezaupljivost.

5 stvari, ki vam zapolnijo prosti čas.
Branje, kolesarjenje, smučanje, lenarjenje, sprehodi v 
naravnem okolju.

Kdaj vas je bilo najbolj strah?
Najbolj me je bilo strah na smučanju v popolni megli, 
v francoskih Alpah, ko ni bilo moč ugotoviti, kje je rob 
smučarske proge in kje se začne prepad.

Kdaj ste bili najbolj veseli v življenju?
Ob rojstvu hčere.

Ali vedno poveste vse tako, kot je, ali kdaj tudi kaj 
zamolčite?
Večinoma sem neposreden in odkrit. Občasno  
zamolčim stvari, ki niso pomembne in bi po  
nepotrebnem lahko negativno vplivale na  
medsebojne odnose.

Kaj pri ljudeh najbolj cenite in kaj vas najbolj moti?
Najbolj cenim iskrenost in strokovnost. Motita me 
blefiranje in obrekovanje.



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


