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Dr. Roman Glaser: Povezani tudi v prihodnje 

 

 

Slovenija, in z njo Štajerska, se je v letu 2021 vrtela v okolju, ki ga ni določala samo sama in ne samo po lastni izbiri. 

No, če smo pošteni, saj čisto po lastni izbiri ga ne določa nikoli! Pa vendar je bilo leto 2021 še eno, ko je bilo popolnoma 

jasno, kako zelo je svet povezan in odvisen drug od drugega. Tudi če je bilo veliko govora o nujnosti re-lokalizacije in 

odmika od globalizacije, je bilo ponovno videno, da je svet eno in je povezanost in odvisnost celin, držav, podjetij, ne 

nazadnje vsakega posameznika in posameznice – neizpodbitno dejstvo. Vsi smo na enem planetu, pa še ta je, 

dokazano, vse bolj odvisen od umnosti in ravnanj nas vseh.  

 

Tako kot planet in mnoge države na njem, ima tudi Slovenija veliko zastavljenih načrtov in, bodimo odkriti, tudi veliko 

nerešenih razvojih izzivov. In tako kot vsaka krizna situacija odpre kritične točke in poveča ranljivost, se je to zgodilo tudi 

z našo državo in mnogimi podjetji v njej. Prizadevanja za razvojna dohitevanja Slovenije v odnosu do drugih, predvsem 

EU držav, o katerih je bilo veliko govora in načrtov v preteklih letih (in desetletjih), so predvsem temeljila na nujnosti 

povečanja produktivnosti, povečevanju investicijskih vlaganj in motiviranju zaposlenih. Ob nastopu krize, ki je zares 

nismo vzpodbudili sami, so vsa ta vprašanja, čeprav je bila pozornost usmerjena na druge teme, ostala na mizi. In 

dodana so jim še mnoga druga, od nujnosti digitalne in zelene preobrazbe gospodarstva in vprašanja kako gospodarstvo 

finančno podpreti, da bo lahko vsaj sledilo tem zahtevam, do boleče teme, ki jo nezadržno povzročajo demografske 

sprememe in posledična neskladja in pomanjkanje na trgu dela, ki je najbolj izbila v zdravstvu in socialnem varstvu. No, 

v zdravstvu in socialnem varstvu se o tem največ govori, ni pa problem nič manjši v gospodarstvu in čutijo ga praktično 

že vsa podjetja. Tudi v naši regiji. Podatki namreč kažejo, da se več kot 25.000 ljudi dnevno vozi na delo v sosednjo 

Avstrijo, kar predstavlja okoli 11,6 odstotka delovno aktivnega prebivalstva regije. Brez sistemskega odgovora na 

vprašanje zakaj ljudje nočejo, ne želijo ali ne morejo delati v podjetjih v lokalnem okolju, ki se hkrati soočajo s 

pomanjkanjem delovne sile, bodo podjetja, regija in Slovenija težko zmanjševala razlike v razvoju glede na druge regije 

in države in posledično še težje zagotavljala pričakovano kakovost življenja in razvitost gospodarstva.  

 

Gospodarstvo in posamična podjetja se soočajo z mnogimi težavami, od pomanjkanja surovin in materiala v 

dobaviteljskih verigah, do enormnih dvigov cen energentov. Zavedati se tudi moramo, da bodo javni izdatki države v 

prihodnje naraščali, ne samo zaradi nesprejetih strukturnih reform v preteklosti in že opozorjenega staranja prebivalstva, 

ampak tudi zaradi visokih proračunskih primanjkljajev zadnjih dveh let.  

 

Odgovorni v podjetjih morate razmišljati in določati poslovno politiko v teh kompleksnih razmerah in ob upoštevanju vseh 

omejitev, ki jih epidemiološka situacija narekuje. In čeprav vsi upamo, da se bodo razmere v kratkem spremenile, bodo 

mnoge posledice ostale. In potrebno jih bo reševati, kar bo zahtevalo veliko sodelovanja in usmerjenosti v isti cilj – urediti 

poslovno okolje, ki bo tudi vašemu podjetju omogočalo poslovanje. V mnogih podjetjih razmišljate, tudi zaradi posledic, 

ki jih je epidemija prinesla v prostor, o prestrukturiranju in modernizaciji, usmerjeni ste v iskanje novih priložnosti. V 

Štajerski gospodarski zbornici vas pozivamo k sodelovanju, za podjetja so zelo pomembni vaši načrti, pomembne pa so 

tudi širše, strukturne reforme, saj bodo samo te omogočile večjo odpornost gospodarstva in s tem tudi podjetja, ki ga 

vodite.  

 

Slovenija, Štajerska in vsako podjetje v Štajerski regiji potrebujejo ukrepe za pospešitev rasti produktivnosti. Dosežemo 

jo lahko samo s krepitvijo raziskovalno-razvojne dejavnosti, s hitrejšo digitalno preobrazbo in uvajanjem novih tehnologij 

in z večjimi vlaganji v človeške vire in v razvoj kadrov prihodnosti. Potrebujemo pa tudi zavedanje o nujnosti družbenega 

razvoja in medgeneracijske solidarnosti. Čeprav v podjetjih zasledimo razmišljanje, da je za ureditev zmogljivega 

sistema dolgotrajne oskrbe in zdravstva, vzdržnosti pokojninskega sistema, krepitev vseživljenjskega učenja in 

prilagajanja delovnih mest za daljšo delovno aktivnost in večjo vključenost starejših v družbo, pa tudi za demokratično 

delovanje družbe zadolžena predvsem in samo država, je to samo del resnice.  
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Tako kot smo skozi epidemijo spoznali kako zelo smo planetarno soodvisni, tako se moramo tega zavedati tudi ko 

razmišljamo o družbi, v kateri bo naše podjetje poslovalo tudi v prihodnje. In kako zelo je odvisno in povezano z vsem 

zgoraj naštetim.   
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Mag. Aleksandra Podgornik: Zaključimo leto in gremo naprej 

 

Štajerska gospodarska zbornica ni institucija, ki bi v pregledu leta na prvo mesto postavljala podatke o finančnem 

poslovanju in izpolnjenih finančnih načrtih. Seveda je finančni pregled leta pomemben tudi za zbornico in je sestavni del 

tega poročila, pa vendar je za nas osnovna prioriteta izpolnjevanje programa dela s člani zbornice in mreženje v 

gospodarskem in lokalnem prostoru. V letu 2021, podobno kot v letu 2020, nam epidemiološka situacija ni omogočala 

izvedbe vseh načrtovanih aktivnosti, predvsem tistih, ki temeljijo na pogovorih, druženju in mreženju. Pa vendar lahko 

ugotovimo, da smo ponovno dokazali, da smo fleksibilni in dobro pripravljeni na vse situacije in izzive.  

V letu, ki ga v Poročilu zaobjemamo, smo na tak ali drugačen način poskrbeli, da so vse načrtovane aktivnosti dobro 

potekale. Organizirali smo seminarje, konference, posvete in druge tradicionalne zbornične dogodke, se polno angažirali 

za nemoteno izpolnjevanje projektnih aktivnosti na vseh projektih, v katerih zbornica sodeluje ali jih upravlja, se trudili 

obdržati stike in nuditi oporo vsem članom zbornice in njihovim pričakovanjem. Glede na zares zahtevno situacijo, s 

katero so se srečevala mnoga podjetja, ki leto 2021 opišejo kot poslovno bolj zahtevno kot leto 2020, smo iskali načine, 

ki bi jim delo olajšalo, tudi z organizacijo covid-19 cepljenja, da bi lahko njihovo delo in delovanje celotne družbe potekalo 

po čimbolj ustaljenih tirnicah.  

Glede na pregled aktivnosti in odzive različnih javnosti je zbornica v letu 2021 ohranila prepoznavno mesto integratorja 

poslovnega dogajanja v prostoru. Vključeni smo v mnoge pogovore in dogovore o katerih teče razprava v okolju, čeprav 

moramo glasno povedati, da bi želeli, da je glas gospodarstva pogosteje prepoznan in upoštevan. Vključenost v pripravo 

različnih razmislekov in ukrepov, ki imajo posledično velik vpliv tudi na delovanje podjetij, bi morala biti visoka na vseh 

ravneh, od občin do parlamenta. Zavedamo se, da prakse, dobre in slabe, ki jih poznajo podjetja, niso edina podlaga za 

uvajanje novih, bi pa morale biti pogosteje videne in upoštevane. Zato se bomo s predstavljanjem stališč in zahtev trudili 

tudi v prihodnje. Upamo, da bo v letu 2022 to lažje tudi zaradi možnosti neposrednih soočenj in izražanj mnenj.  

Poročilo o zaključenem letu je namenjeno razmislekom o opravljenem delu in načrtovanju prihodnjih aktivnosti. 

Zavedamo se, da je epidemija marsikatero situacijo postavila na glavo in da smo morali vložiti precej več naporov, da bi 

dosegli rezultate, ki smo jih bili v preteklih letih vajeni. Zavedamo se tudi, da bo marsikaj tega ostalo na dnevni agendi 

leta 2022 in tudi prihajajočih. Hkrati pa smo prepričani, da nam bodo pridobljene izkušnje omogočile, da bo naše delo v 

prihodnje še bolj usmerjeno v članstvo in vaša pričakovanja, zato z zadovoljstvom potegnemo črto pod zaključeno in se 

osredotočimo v prihodnje. Skupaj z vami, seveda.  
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1. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2021 

1.1 LETO 2021 V ŠTEVILKAH  

 
 

 

 

Mikro podjetja; 210; 
48%

Mala podjetja; 124; 
29%

Srednje velika 
podjetja; 48; 11%

Velika podjetja; 27; 
6%

Velikost RS se ne 
izračunava; 24; 6%

Članstvo ŠGZ po velikosti podjetij (N=433)

Družba z omejeno 
odgovornostjo; 332; 

77%

Samostojni podjetnik; 
39; 9%

Delniška 
družba; 21; 

5%

Zavod; 13; 3%

Društvo; 4; 1%

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

Ostalo; 13; 3%

Članstvo ŠGZ po organizacijski obliki (N=433)
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Maribor; 244; 
56%

Ptuj; 33; 8%

Slovenska 
Bistrica; 20; 

4%

Hoče-
Slivnica; 
20; 5%

Lenart; 
12; 3%

Ostalo; 104; 
24%

Članstvo ŠGZ po občinah (N=433)

Člani ŠGZ 
zaposlujejo; 
31.270; 45%

Nečlani 
zaposlujejo ; 
38.863; 55%

Št. zaposlenih v Podravski regiji 
(N=70.133 - leto 2020)

Člani ustvarijo ; 
3.718; 40%

Nečlani 
ustvarijo; 5.513; 

60%

Čisti prihodki od prodaje
(N=9.231 mio EUR - leto 2020)
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ORGANIZIRANI DOGODKI 2021 
 
60 organiziranih dogodkov (+21.000 udeleženk in udeležencev) 

 23 delavnic 
 10 forumov 
 8 seminarjev 
 8 sej Regijskih svetov 
 4 poslovna srečanja 
 5 konference 
 2 sejma in  
 3 posveti. 

INFO PIKA specialistično svetovanje zunanjih svetovalk in svetovalcev ŠGZ  
 
V letu 2021 skupno izvedenih 76 svetovanj preko zunanjih svetovalk in svetovalcev INFOPIKA: 
 

 mednarodno poslovanje (34 svetovanj) 
 delovna zakonodaja (8 svetovanj) 
 finančno-davčno svetovanje (19 svetovanj) 
 Pravna zakonodaja (13 svetovanj) 
 razpisi-finančni viri (2 svetovanji) 

 
REGIJSKI SVETI  
 
Skupaj vključenih: 213 podjetij 
 

 RS za razvoj človeških virov in zaposlovanja: 43 podjetij 
 RS za davčno in finančno področje: 45 podjetij 
 RS poslovnih žensk in podjetnic: 55 podjetij 
 RS za energetsko področje: 18 podjetij 

RS malih hotelirjev: 14 podjetij 
 RS Izvajalcev čezmejnih storitev: 38 podjetij 

 
JAVNE LISTINE 
 

 960  izdanih potrdil o poreklu blaga v 2021 
 80 ATA zvezkov 
 78 kompletov vložnih listov in 
 64 overitev raznih dokumentov 

 
 
KOMUNICIRANJE 
  

 Časopis Gospodarski izzivi – podrobneje na strani 17-18: 3 redne zdaje (naklada 2.500 na izdajo) in 1 
skupaj s častnikom Večer, priloga Večera - Podravsko podjetje leta (28.000 naklade).  

 
 TV oddaja Štajerski gospodarski forum - podrobneje na strani 18-25: Aktualne teme štajerskega 

gospodarstva, 8 oddaj (TV Maribor). 
 

 E-novice ŠGZ: 45 poslanih kampanj, 72.224 poslane e-pošte, pov. odprtih 31,14 % e-pošte (+7 % glede na 
2020). 

 
 
 

 Spletni portala www.stajerskagz.si  
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- 83.299 ogledov spletne strani 
- 31.300 novih obiskovalcev 
- 45.639 obiskov obiskovalcev  

 
 

 
 
Graf 1: Število obiskov po starosti                                          Graf 2: Število obiskov po spolu 
 
 
 

 Družbena omrežja 
 

- Facebook: 2.876 sledilcev (+18 % glede na 2020). 
- Twitter: 141 sledilcev (+28 % glede na 2020). 
- LinkedIN: 220 sledilcev (+44 % glede na 2020). 
- Instagram: 155 sledilcev (+74 % glede na 2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Medijske objave 
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1.2 POMEMBNEJŠE AKTIVNOSTI IN DOGODKI V LETU 2021  

1.2.1  Prvo srečanje štajerskega gospodarstva v letu 2021 

 

 
 
11. februarja 2021 je bilo srečanje članov ŠGZ, osrednji vsebinski del pa je bil pogovor dr. Romana Glaserja, 
predsednika ŠGZ z dr. Davorinom Kračunom, ekonomistom, univerzitetnim profesorjem, nekdanjim politikom in 
diplomatom in seveda aktualnim predsednikom Fiskalnega sveta Slovenije. Srečanje je moderiral Tadej Toš, katerega 
pogledi na aktualno situacijo so bili zanimivi in sproščujoči za vse, ki so se pridružili on-line srečanju. 

 
»Učinkovito komuniciranje je eden ključnih stebrov uspešnega vodenja skozi krizne 
razmere. Ob tem, da je prav komuniciranje pogosto prva žrtev kriznih razmer. V 
situaciji, ko je pravilno komuniciranje edini pravi način odziva, se mnogi odločijo, da 
enostavno – ne bodo komunicirali. Komunikacijski krč, ki smo mu bili in smo mu še 
priča v celotni družbi, se je odrazil tudi v mnogih podjetjih. Zato smo se v preteklih 
mesecih v zbornici največ ukvarjali z informacijami in komunikacijo. Kako zagotoviti 
hitre in prave informacije, ki bodo podjetjem in odgovornim v njih v oporo za odločanje, 
in kako ustvariti komunikacijo med podjetji in zbornico ter seveda med podjetji.« 
Mag. Aleksandra Podgornik, direktorica ŠGZ 

 

Kljub krizi smo na prehodu v družbo znanja, razvoja, inovativnosti, pa tudi solidarnosti 
in pravičnosti, trajnostne usmerjenosti in digitalizacije. Podjetja, ki so ali bodo to dojela 
in investirala, lahko računajo na svojo poslovno priložnost in prihodnost. In kot smo 
že v preteklosti velikokrat izpostavili – pomembno je investiranje v ljudi, saj brez 
izobraženih in motiviranih ljudi razvoj in uspešno poslovanje pač nista več mogoča.  
Dr. Roman Glaser, predsednik ŠGZ 

 

 

 

 

 

                                                   Skenirajte QR kodo in si oglejte celotno srečanje 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Ekonomist
https://www.wikidata.org/wiki/Q1622272
https://sl.wikipedia.org/wiki/Politik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Diplomat
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1.2.2  Podelitev priznanj za najboljše inovacije Podravja 2021 

 

Letošnja podelitev je potekala v skladu s trenutno epidemiološko situacijo – vse prijavitelje inovacij smo vnaprej 
posneli. Postavili smo jim vprašanja, ki so se nanašala na inovativnost in inovativno okolje. 

Med zastavljenimi vprašanji so bila vprašanja kot na primer: 

»S katerim naravnim pojavom bi lahko primerjali inovacije in zakaj prav z njim?«, »Kako pomembno je za razvoj 
inovacije timsko delo?«, »Je mogoče tudi inovacijo reciklirati?«, »Kdo ima bolj drzne ideje – ženske inovatorke ali 
moški inovatorji?«, »Kaj bi rekel planet Zemlja, če bi moral ovrednotiti zelene inovacije?«, »Katera je bila 
najpomembnejša inovacija v sodobnem novinarstvu?« in podobno. 

Kaj in kako so odgovarjali inovatorke in inovatorji, si lahko ogledate tukaj: 

  
 
 

 

 

Skenirajte QR kodo in 
si oglejte oddajo. 

Podelitev priznanj za najboljše inovicije Podravja 
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V skladu z razpisom za inovacije podravske regije je letos v razpisnem roku prispelo 18 inovacij, v inovacijske predloge 
pa je bilo vključenih več kot 80 inovatork in inovatorjev. Komisija, ki je seveda vse prispele vloge pregledala in ocenila, 
je podelila 4 zlata, 4 srebrna in 5 bronastih priznanj ter 5 priznanj za prispevek na področju inovativnosti. Štirje najbolje 
ocenjeni inovacijski predlogi so uvrščeni v nacionalni izbor, ki ga organizira GZS s partnerjema, Ministrstvom za 
gospodarski razvoj in tehnologijo RS in Javno agencijo Spirit Slovenija. 

Prejemniki priznanj za najboljše inovacije Podravske regije 2021: 

 Zlato priznanje 

 Ledinek Engineering, d. o. o., CLT linija manjšega formata 
 SkyLabs, d. o. o., NANOSky I 
 Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d. d., VIGO zavarovanje 
 4inovations, d. o. o., Mark Eco sistem “MES” z aragonitnim zadrževalnikom 

Srebrno priznanje 

 Dravske elektrarne Maribor, d. o. o., Big data pristop k modeliranju verige hidroelektrarn na osnovi 
globokih nevronskih mrež 

 Impol R in R, d. o. o., in C3M, d. o. o., Ljubljana, Napredna spektoskopska kontrola kakovosti v 
aluminijski industriji 

 Impol R in R, d. o. o., in Institut Jožef Stefan, Odsek za napredne materiale, K-9, “Zelena energija” iz 
odpadnega aluminija 

 Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, d. o. o., Wate (R)euse 

 Bronasto priznanje 

 Alma Mater Europaea ‒ Evropski center Maribor, Za človeka gre: “Digitalna transformacija v 
izobraževanju, znanosti in umetnosti” 

 DOBA Fakulteta, SMART ŠIS 
 Henkel Maribor, d. o. o., OVO ‒ orodje za varnostna opažanja 
 Henkel Maribor, d. o. o., Covid-19 zaščitna strategija 
 Talum, d. d., Kidričevo, Avtomatska naprava za 2D-ravnanje ulitkov večjih dimenzij 

 Priznanje 

 Časnik Večer, d. o. o., Tednik Štajer’c ‒ trajnostne rubrike 
 Osnovna šola Selnica ob Dravi, Gozdna šola in vrtec Selnica ob Dravi 
 Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola, Inovativno trženje slovenskih kmetij 
 Tina Krajnc, s. p., Zlata mašna 
 Zveza Slovenska unija pacientov, Alergijski kažipot občine Lovrenc na Pohorju 

  
 

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. 
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1.2.3  Podravsko podjetje leta 2020 Podravja 2021 

 

 
 
Šesta podelitev nagrad Štajerske gospodarske zbornice v sodelovanju z Večer mediji in Prvo bonitetno agencijo – 
ebonitete za naj podjetja v Podravju je po letu premora, zahvaljujoč pogoju PCT, ponovno potekala v Narodnem domu 
v živo. Odprl jo je minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec z dobro novico, da je v prihodnjem proračunu za 
infrastrukturne projekte namenjenih kar 1,27 milijarde evrov, ob čemer je podjetnike opozoril na bolj učinkovito črpanje 
evropskih sredstev, ki da smo jih v preteklih letih preveč pustili v Bruslju. 
 
Najboljše veliko podjetje 2020: Perutnina Ptuj  
 

Skupina Perutnina Ptuj je lani ustvarila 294 milijonov evrov 
čistih prihodkov od prodaje, kar je za 8,7 milijona evrov več 
kot v letu poprej. Kar 199 milijonov evrov ali 68 odstotkov 
prodaje zagotavlja izvoz, kar je prav tako povečanje glede 
na leto 2019. V preteklem letu so tudi zvišali znesek za 
investicije, zanje so namenili 21,6 milijona evrov. 

 
Skupina v lasti ukrajinskega holdinga MHP je imela ob 
koncu leta 2020 3883 zaposlenih. Tudi zanje je bilo 
poslovanje v času epidemije poseben izziv, a so se hitro 
prilagodili novim razmeram. Digitalizirali so administrativne 
službe in nadaljevali optimizacijo proizvodnih procesov. 
Zaradi zaprtja gostinskega sektorja so se takoj lotili iskanja 
nadomestnih prodajnih kanalov. Hkrati so pozorno 
spremljali spremembe nakupovalnih navad potrošnikov in 
se jim prilagajali. Ustrezno so prilagodili tudi prodajni 
portfelj in dodatno vlagali v lokalne blagovne znamke.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enver Šišić, predsednik uprave Perutnina Ptuj, d.o.o. 
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Najbolj priljubljeno in najboljše srednje veliko podjetje 2020: Ledinek Engineering 
 

Hoško podjetje Ledinek Engineering z 224 zaposlenimi, 
katerega večinski lastnik je Gregor Ledinek, ob Andreju 
Novaku tudi direktor podjetja, je lani poslovalo zelo dobro. 
Prihodke iz prodaje je povečalo za polovico, na 58,5 
milijona evrov, čisti dobiček je s predlanskih treh milijonov 
– ob resda 3,6 milijona izrednih prihodkov – zrasel na 
impozantnih 12,6 milijona evrov. Zaposlenih ima okrog 
110 ljudi z višje- ali visokošolsko izobrazbo, od tega je 70 
inženirjev. Povprečna bruto plača v podjetju je domala 
3300 evrov, še vedno pa so v njem najbolj iskani strojni 
inženirji. Tudi samo je v zadnjem obdobju vse bolj aktivno 
pri iskanju kadrov, čeprav ga zdaj mnogi že prepoznajo kot 
dobro, uspešno in perspektivno podjetje, Gregor Ledinek 
še pove, da je pred časom od nemškega konkurenta prejel 
ponudbo za odkup podjetja, a se za to ni odločil, saj želi, 
da delovna mesta, razvoj in tudi dobiček ostanejo v 
Sloveniji, prav tako imajo še velike podjetniške načrte.  

 

Najboljše v kategoriji mikro in malih podjetij 2020: Applet 
 

Ekipa desetih zaposlenih deluje v panogi, kjer se, kot pravi 
direktor letošnjega zmagovalca v kategoriji mikro in malih 
podjetij David Koderman, dolgoročne strategije ne 
obnesejo. Po letih stabilnega poslovanja je koronsko leto 
2020 Appletu, kjer svojim naročnikom zagotavljajo 
pripravo, analizo, uvedbo, izvedbo in vzdrževanje 
informacijskih rešitev, omogočilo odskok tako na 
prihodkovni strani, ko so prvič presegli milijon evrov, kot pri 
čistem poslovnem izidu, ki so ga podeseterili. Preteklo leto 
je bilo zanje prelomno predvsem zato, ker so ugotovili, da 
je novonastala situacija zanje lahko priložnost. Vzpostavili 
so tesnejše sodelovanje s partnerjem iz tujine, prav 
poglobitev partnerskih odnosov pa je bila prava odločitev v 
tem ključnem času. Sedanjo rast podjetja direktor pripisuje 
stabilnemu dolgoletnemu strokovnemu kadru, ki ima 
predvsem v kriznih časih ključno vlogo. Ekipa Appleta 
namerava val razcveta panoge informacijske tehnologije 
jahati tudi v prihodnosti, kjer stavi zlasti na umetno 
inteligenco in velike količine podatkov (big data).  

 

 

 

 
 

 
 
Najperspektivnejše podjetje Podravja 2020: Lustija 

Gregor Ledinek, lastnik Ledinek Engineering d.o.o.  

David Koderman, direktor Applet d.o.o. 
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Eno podjetje z dvema obrazoma je Lustija, ki jo vodi Tomaž Škrlec. A da bi lahko poslovno idejo o produktih za spanje 

iz naravnih materialov pod blagovno znamko Pure 
Pannonia začeli uresničevati v tolikšni meri, kot si je 
zamislila Simona Kolarič Škrlec, ki skrbi za ideje in razvoj 
novih produktov – teh je zdaj že več kot 80 -, je bila vpeljava 
še ene dejavnosti v podjetje ključna. Izkoristili so znanje in 
priložnost na trgu in danes s pomočjo ekipe, ki šteje že več 
kot 60 članov, predvsem v tujini izvajajo montažo fasadnih 
sistemov. Danes je IPD-montaža gonilo napredka podjetja, 
ki je lani za milijon evrov povečalo prihodke na 1,37 
milijona, čisti poslovni izid pa z 10.585 evrov v letu 2020 na 
135.868 evrov. A prav prihodki iz te dejavnosti pomagajo 
uresničevati startupovsko idejo Pure Pannonie, ki je bolj 
čutila posledice koronakrize, bo pa svojo spletno trgovino 
še širila tudi s pomočjo klasičnih salonov dobrega spanja, 
ki bodo sledili prvemu v Mariboru.  

 
 
Naj zaposlovalec Podravja 2020: Dorssen IMS 

 
V podjetju, ki ima sedež v Borovcih, kmalu pa načrtuje 
selitev v nove prostore na Ptuju, zdaj dela v povprečju 160 
ljudi. Ob ozko specializirani dejavnosti montaže v 
logističnih centrih in avtomatiziranih skladiščih je njegova 
konkurenčna prednost na svetovnem trgu predvsem 
visoko strokovno usposobljen kader. Zato so tu zaposleni 
na prvem mestu. Ker terenska dela opravljajo izključno v 
tujini, je za podjetje skrb za zaposlene še toliko večji izziv. 
Posebna pozornost je namenjena pridobivanju novega 
kadra in temu, da izobražujejo, motivirajo in obdržijo 
sodelavce. V podjetju se ob nadpovprečnih plačah trudijo 
za dobre odnose in medsebojno spoštovanje. Veliko 
pozornosti namenjajo zadovoljstvu zaposlenih in promociji 
zdravja na delovnem mestu, med drugim s team buildingi, 
druženji in tekmovanji. Podjetje skrbi za visoke bivalne 
standarde zaposlenih na delu v tujini in jim tudi 
tamzagotavlja neformalno druženje na piknikih in ob 
športu. Ponosni so tudi na tesno povezanost z lokalnim 
okoljem.  

 

 

 

 

  

Tomaž Škrlec, direktor Lustija d.o.o.  

Lucija Bezjak, upravljanje človeških virov, Dorssen IMS 
d.o.o.  
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Posebno priznanje Naj zaposlovalec 2020: Pošta Slovenije 

 

Skupina Pošta Slovenije je konec letošnjega septembra 

zaposlovala 7942 sodelavcev. Najbolj povečuje število 

zaposlenih na področju dostave, kjer se je njihovo število 

zadnja tri leta povečalo za skoraj 300, prav tako bo letos od 

160 na novo zaposlenih kar 120 s področja dostave. Da bi 

še povečali privlačnost zaposlitve na Pošti, so letos oktobra 

plače vsem zaposlenim zvišali za štiri odstotke, decembra 

pa bodo za poslovno uspešnost med vse zaposlene 

razdelili 4,2 milijona evrov, kar bo najvišje izplačilo 

poslovne uspešnosti v zgodovini podjetja. Ob tem so jim 

letos izplačali 1557 evrov neto regresa. Potekajo tudi 

dogovori o novi kolektivni pogodbi med socialnimi partnerji 

in na Pošti si želijo, da bi jo podpisali še pred vstopom v 

leto 2022. V podjetju zaposlenim zagotavljajo primerno 

obremenjenost pri delu in ustrezno opremo, prav tako jim 

skušajo pomagati z drugimi oblikami motivacije in 

nagrajevanja ter s psihološko podporo. Kljub vsemu 

pismonoš še primanjkuje, a trudijo se, da bi zapolnili tudi to 

vrzel.  

 

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.  

 
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. 

  

Sebastijan Gostenčnik, član poslovodstva Pošta 
Slovenije d.o.o.  

https://www.ebonitete.si/
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1.2.4  Časopis zbornice Gospodarski izzivi 

 
 

 
Celotno izdajo časopisa Gospodarski izzivi april 2021 preberite na naslednji povezavi… 

 

 
 

 
Celotno izdajo časopisa Gospodarski izzivi junij 2021 preberite na naslednji povezavi… 

 

 

 
 
 

https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/gi/SGZ_GI_april_31_3_2021.pdf
https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2021/06/SGZ_gospodarski_izzivi-junij_2021.pdf?fbclid=IwAR3kRbXJdl2yOGchfm-3AJY6KSop__TBgb-eY14sSPBEpVGE-JhWklfBg9k
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Celotno izdajo časopisa Gospodarski izzivi oktober 2021 preberite na naslednji povezavi… 

 

1.2.5  TV oddaja Štajerski gospodarski forum 

  
Štajerski gospodarski forum je redna, že nekaj let trajajoča in vedno aktualna oddaja, ki jo v sodelovanju pripravljata 
Štajerska gospodarska zbornica in RTV Slovenija, TV Maribor, moderira pa jo dr. Zoran Medved. Je oddaja, ki odpira 
dileme štajerskega gospodarskega prostora, odkrito govori o njegovih potencialih, tudi tistih, ki jih iz različnih vzrokov 
ne znamo, ne zmoremo ali ne upamo izkoristiti. 
 
Januar 2021: Kako smo v gospodarstvu preživeli 2020 in kako vstopamo v 2021? 
 

Prvi letošnji forum, ki je potekal 20. januarja 2021, se je ozrl na preteklo, prav nič običajno poslovno leto, gostje pa so 
razmišljali tudi o možnostih poslovanja v letu 2021.  
 
Mag. Aleksandra Podgornik, direktorica ŠGZ: »Kratkoročno morajo biti prioriteta države ukrepi za podporo delovanju 
zdravstvenega sistema, na gospodarskem področju pa ukrepi za blaženje posledic epidemije, ki bodo podprli podjetja 
in prebivalstvo pri premoščanju likvidnostnih težav zaradi izpada prihodkov ter v največji možni meri zagotovili 
ohranjanje delovnih mest. Pa vendar: nujno je, in to na vseh ravneh, razmišljati tudi o ukrepih za nemoteno delovanje 
ali za zagon tistega dela gospodarstva, ki mu je bilo poslovanje onemogočeno oz. prepovedano. Gospodarstvo 
potrebuje stabilno poslovno okolje in država mu ga mora zagotavljati. O tem se vse premalo govori in posledično tudi 
premalo sistemsko rešuje.«  
 
»V preteklem letu je bilo zelo veliko prilagajanja, zelo pa sta prišli do izraza povezanost različnih delov gospodarstva 
in medsebojna odvisnost. Seveda so velika podjetja pomembna, vendar so tudi v veliki meri odvisna od delovanja 
manjših, vse mora potekati usklajeno in brez zastojev. Velika odvisnost je tudi med podjetji iz različnih dejavnosti,« je 
izpostavil Trivo Krempl, direktor podjetja AJM, d. o. o., ki je med drugim povedal tudi: »Seveda smo poskušali koristiti 
ukrepe, ki jih je nudila država, in se tudi sicer prilagajati. Delo na domu smo omogočili na tistih delovnih mestih, kjer je 
to pri nas sploh možno. V proizvodnji to pač ni mogoče, je pa seveda ta naš temelj. Smo pa poskrbeli za varnostne 
ukrepe. Mislim, da je tudi v drugih podjetjih tako in da se vsi trudimo, da bi lahko proizvodnja pač delala.«  
 

»Za našo dejavnost je izredno pomembno poslovanje celotnega gospodarskega in delovanje družbenega okolja. 
Industrija dogodkov, v katero je bilo vsa leta v veliki meri usmerjena večina naše dejavnosti, je poniknila in težko 
predvidevamo, kdaj se bo ponovno vzpostavila. Na srečo je naša dejavnost širša, kar nam je omogočilo obstoj in delo. 

https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2021/11/SGZ-gospodarski-izzivi-2021-11.pdf?fbclid=IwAR0EbyByGgInicWzagqLVUD2dBorU4f5svHPhU0cjXvfKDU2v_b9AQzTGmk
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V prvem obodbju lani smo sicer morali nekoliko zmanjšati število zaposlenih, sedaj pa vse kaže, da nam v prihodnje 
ne bo več treba razmišljati na ta način, kar nas zelo veseli, ker smo v preteklosti veliko vlagali v kadre in jih želimo 
obdržati. Trenutne napovedi so optimistične, za drugo polovico letošnjega leta povsod kaže na izboljšanje,« je povedal 
Rado Vračko iz podjetja Expo biro. 
 

  

 
Za ogled oddaje pritisnite na naslednjo povezavo… 

 
 
Februar 2021: Kako se pametno znebiti plastičnih odpadkov? 
 

Cilj do leta 2025 je zbrati 77 % vseh plastenk, do leta 2029 pa 90 %. Če želimo doseči te cilje, bomo morali razmišljati 
o bolj odgovornem zbiranju in ločevanju! 
 
Bioplastika ni naravno razgradljiv material, razgradi se samo v industrijskem biokompostu, kar pomeni, da jo je treba 
prav tako zbirati v biokompostnikih, jo ločiti od ostale plastike in predelati v industrijskem kompostu pri visokih 
temperaturah. 
 
»Država namenja in bo namenjala tudi v bodoče kar veliko sredstev mikro, malim in srednjevelikim podjetjem za 
prehod na trajnostne okoljske rešitve. Cilji, ki jim sledimo tudi na Ministrstvu za okolje in prostor, so jasni: zmanjšati 
emisije, zmanjšati porabo naravnih virov in predelano ponovno uporabiti. Pomembno je, da zbrane odpadke sortiramo 
in jih pripravimo za različne obdelave naprej. V Sloveniji dejansko nimamo dovolj odpadkov, da bi jih lahko rentabilno 
uporabili v predelavi, zato jih bomo tudi v prihodnje v recikliranje vozili v tujino. To ni nič narobe, pomembno pa je, da 
imamo vse te odpadke zbrane, saj v tujini reciklirani odpadki iz Slovenije štejejo k našim ciljem in kažejo na našo 
odgovorno obnašanje oz. izpolnjevanje dogovorov,« je opozorila na mag. Jana Miklavčič.  
 
»V industriji poteka zbiranje in ločevanje plastičnih ter tudi drugih odpadkov zelo organizirano. S podjetji zelo dobro 
sodelujemo in na koncu dobimo čiste in lepo ločene materiale, ki so seveda uporabni v nadaljni reciklaži. Več 
problemov je z odpadki, ki jih prevzemamo od komunalnih podjetij, torej z mešano komunalno embalažo, kjer je 
ločenost bistveno slabša. Iz teh odpadkov lahko ločimo samo 30 % za nadaljno uporabo, vse ostalo mora iti v sežig,« 
je izpostavila problem zbiranja in ločevanja plastičnih odpadkov Ajda Pleterski iz mariborske Surovine. 
 
»Res je, da obstajajo nadomestki za plastiko, od bioplastike do drugih materialov, ampak velikokrat so to lažni prijatelji. 
Bodimo pošteni in povejmo, da praktično ni materiala, ki bi bil bolj zelen kot plastika. Seveda pa ne tista, ki je za 
enkratno uporabo. Steklo, kovine, les so dejansko energetsko bistveno bolj potratni oz. jih ni dovolj. Plastika nam 
omogoča način življenja, kot ga poznamo. Za njeno proizvodnjo je potrebno malo energije, poleg tega je lahka, kar je 
seveda prednost za uporabo. Pomembno pa je, da jo zberemo in ponovno uporabimo, ne pa odvržemo v naravo. 
Najbolj zeleno je vse, kar uporabljamo dalj časa,« je med drugim izpostavil dr. Aleš Hančič. 
 

https://365.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174747761
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Za ogled oddaje pritisnite na naslednjo povezavo… 

 
Marec 2021: Delo od doma s stališča delodajalcev 
 
Na delo na domu lahko pogledamo s stališča delojemalca in s stališča delodajalca. S kakšnimi izzivi, problemi, pa tudi 
dobrimi izkušnjami se srečamo na eni in na drugi strani? Seveda delo na domu oz. delo na daljavo ni nujno samo v 
času epidemije, bilo je praksa nekaterih tudi že prej in bo, po trditvah mnogih, postalo vse bolj priljubljena in uporabljana 
oblika tudi v prihodnje. Dejstvo pa je, da velika večina delojemalcev in delodajalcev ob začetku epidemije lani ni bila v 
celoti in v vseh pogledih pripravljena na delo na daljavo. 
 
Na strani delodajalcev je seveda osnovno vprašanje, kako to vpliva na produktivnost in kaj vse delo na daljavo potegne 
za sabo: od drugačne organizacije dela do formalne ureditve odnosa z zaposlenimi.  
 
»Delo na domu mora biti zelo dobro organizirano, razdeljene morajo biti vloge in odgovornost, hkrati pa mora biti 
zaposlenim priznana določena avtonomija. Podjetja morajo dobro poznati znanja in usposobljenost svojih zaposlenih 
za delo z IK tehnologijami in tudi vodje morajo biti usposobljeni za tovrstni način vodenja,« je povedala dr. Sara 
Tement. 
 
Albert Kekec: »Delodajalci seveda pričakujemo, da bo delo opravljeno, tudi ko gre za delo na domu. Ker pri delu na 
domu ni neposrednega stika, je pač najbolj pomembno medsebojno zaupanje. Pri delu na domu se postavlja vprašanje 
delovnega časa in v našem primeru se je izkazala kot najboljša rešitev delitev na čas, ko je obvezna prisotnost (ali na 
domu ali v podjetju), in fleksibilni del delovnega časa, ki ga zaposleni prilagajajo svojim okoliščinam.« 
 
»Produktivnost je pomembnejša od prisotnosti na delovnem mestu. Uporabljamo programsko opremo, ki nam 
omogoča spremljanje in beleženje produktivnosti ne glede na to, od kje nekdo dela. Nobeno IK orodje sicer ni idealno 
za komunikacijo, ki je podlaga delu na daljavo. Orodja omogočajo komunikacijo in deljenje nalog, še vedno pa je 
nalogo treba oddelati. In to je pravo merilo dela,« je povedal Rok Šket. 
 

 

 

 
Za ogled oddaje pritisnite na naslednjo povezavo… 

https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174754660?s=tv
https://365.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174761564
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April 2021: Digitalna transformacija ni novi „facebook” 

Mnoga podjetja so v času korona krize zastala, zagon ni enostaven in ni odvisen samo od njih. Odvisnost od naročil 
in aktivnosti mednarodnega poslovnega okolja je povsod dejstvo, ki diktira dinamiko in uspešnost posameznih 
podjetij, običajno celih branž. Kaj je tisto, kar gospodarstvo sedaj najbolj potrebuje? Kaj lahko ponudi država in kaj 
morajo in lahko naredijo podjetja sama? 

75 % nemških podjetij je v večini industrijskih panog že uvedlo digitalne rešitve.  
 
V objavljenem evropskem indeksu digitalnega gospodarstva in družbe DESI (Digital Economy and Society Index) za 
leta 2018, 2019 in 2020 je Slovenija pod povprečjem držav EU: Slovenija se je v letu 2020 (v letu 2018 in 2019 pa 
praktično enako) uvrstila na 15. mesto (od 28 držav) na področju upravljanja človeškega kapitala, kjer je še posebej 
alarmanten podatek, da ima samo 55 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih od 16 do 74 let, vsaj osnovne digitalne 
spretnosti. 
 
Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, ki ga je Slovenija predložila Evropski komisiji in bo podlaga za črpanje 
sredstev iz 750 milijard evrov vrednega sklada za okrevanje EU po koronski krizi, vsebuje za 2,5 milijarde evrov 
ukrepov na štirih področjih. Za zelene vsebine je predvidenih 43 odstotkov sredstev, za digitalni prehod pa ena 
petina oz. 331 milijonov EUR. Drugi dve področji sta še pametna, trajnostna in vključujoča rast ter zdravstvo in 
socialna varnost.  
 

 

 

 
Za ogled oddaje pritisnite na naslednjo povezavo… 
 

 
Maj 2021: Velja tudi za podjetja – raznolikost bogati! 
 
Da raznolikost bogati in ponuja neprecenljiv spekter možnosti, da je vir kreativnosti in inovativnosti ter gonilo napredka 
in razvoja, je splošno priznano in velja tako za družbo kot celoto, kot tudi za delovno okolje, torej za podjetja. Se pa 
postavi vprašanje, ali je tudi v praksi upoštevano. Ob besedi neenakost običajno pomislimo na neenakost možnosti 
žensk, na različno plačilo za enako delo, na pričakovane enake rezultate ob neenakih pogojih. Podatki nam tudi jasno 
kažejo, da je z epidemijo covida-19 neenakost v brezposelnosti glede na spol v Sloveniji porasla, najbolj v regijah, ki 
so že po krizi leta 2008 imele visoko brezposelnost, torej tudi v Podravju.  
 
Neenako obravnavanje, ki pomeni diskriminacijo, se nanaša na razlikovanje na podlagi osebnih okoliščin, kot so spol, 
rasa, barva kože, starost, zdravstveno stanje, invalidnost, versko, politično ali drugo prepričanje, članstvo v sindikatu, 
nacionalno ali socialno poreklo, družinski status, premoženjsko stanje, spolna usmerjenost in druge. 
 
Raziskave kažejo, da so zaposleni na delovnem mestu najpogosteje diskriminirani zaradi starosti, videza, spola ali 
premoženjskega stanja. Skoraj petina populacije v Sloveniji meni, da je bila v zadnjem letu diskriminirana, 48 odstotkov 
je diskriminacijo doživela na delovnem mestu, 18 odstotkov vprašanih jo je občutilo na področju zdravstvenega varstva. 
Ob tem tudi sicer kar 61 odstotkov populacije ocenjuje, da je v Sloveniji diskriminacija najbolj razširjena na področju 
dela in zaposlovanja. Ob tem trije od štirih vprašanih, ki so menili, da so bili diskriminirani, niso sprožili nobenega od 

https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174770314?s=tv
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postopkov za zaščito svojih pravic, predvsem ker menijo, da to ne bi ničesar spremenilo, ne vedo, na koga naj se 
obrnejo, ali pa jih skrbi, da bi s tem zadevo le še poslabšali. 
 

 

 

 
Za ogled oddaje pritisnite na naslednjo povezavo… 

 
Junij 2021: Logistika je prihodnost! 
 
Podravsko gospodarstvo je, skupaj s slovenskim, odprto gospodarstvo, naša podjetja veliko izvažajo in tudi uvažajo – 
skratka so del dinamike sodobnega globalnega gospodarstva. Takšna struktura gospodarstva nujno potrebuje dobro 
organizirano logistiko. Smo tudi izrazito tranzitno področje, in to na koridorju, kjer poteka velika izmenjava blaga 
s severa in juga. 
 
Hkrati je zavedanje v Sloveniji, da brez transporta in logistike ne gre, žal, zelo nizko; nimamo jasno izdelane strategije 
za program zelenih tovornih vozil na plin in ni odločitve, ali bo država dala odpustek za zeleno vozilo na cestnino 40 
ali 60 ali 0 odstotkov. V transportu smo podvrženi močni tuji konkurenci, ki preko ekonomije obsega obvladuje cene 
in ponudbo na trgu; imamo najvišje cestnine, ki so tako visoke tudi zaradi tujih kamionov, ki tranzitirajo čez Slovenijo 
(razmerje 80 : 20 za tuje). Hkrati beleži Slovenija deficit kadrov, primanjkuje izšolanih voznikov, ki jih je treba vedno 
dodatno šolati tudi v podjetju. 
 
Res je, da ima področje mariborskega letališča idealne pogoje, da postane logistična cona za širšo regijo: leži na 
stičišču dveh transportnih koridorjev in kar samo ponuja možnost transportnih povezav z bolj oddaljenimi kraji. In ne 
pozabimo pristanišč Koper in Trst, ki potrebujeta zaledna skladišča. Zakaj ne bi bila pri nas? Poleg logistične panoge 
bi dobile priložnost za razvoj tudi druge gospodarske panoge v regiji. Toda – ali je gospodarstvo zares pripravljeno kaj 
storiti, da bodo dobri potenciali izkoriščeni? 
 

 
 

 
 

Za ogled oddaje pritisnite na naslednjo povezavo… 
 

https://365.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174776913
https://365.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174784158
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September 2021: Nas za priprtimi vrati čaka stagflacija? 

Tako (hiper)inflacija kot deflacija sta v zgodovini vselej povzročili ogromno premoženjsko neenakost 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 katerega 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 opozoril nanj in hkrati izpostavil mnoga vprašanja, ki zadevajo vse nas, nekaj smo jih v nadaljevanju tega 

članka tudi zapisali.  

Resno vprašanje, na katerega v tem trenutku še ne vemo odgovora, je, ali gre za enkratni šok zagotavljanja 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 epidemijo, ko se je gospodarstvo že začelo srečevati z zmanjševanjem 

povpraševanja po trajnih dobrinah in se je spraševalo, kaj storiti, ko/če bodo ljudje začeli trajno kupovati manj. Ljudje so se 

namreč zares 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 gospodarstvo 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 hazard, saj s tem politika postaja lastnica lastnega dolga. Hkrati je na drugi 

strani prisotna likvidnostna past, trg je preplavljen z denarjem, banke so prelikvidne in v tem trenutku razpolagajo z 

zgodovinsko 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 investiranje.  

Likvidnostna past daje potuho javnim financam, ki se na veliko zadolžujejo, pri čemer dobimo vtis, da gre za fiktivno 

zadolževanje brez stroškov, saj so obresti ničelne ali celo negativne. 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 dejstvo, da bo glavnico pa treba odplačati. Nesprejemljivo je, da javni dolg 

naenkrat ni pomemben in da velja prepričanje, da ga bomo v prihodnje z lahkoto servisirali, ker je tako poceni. V normalnem 

inflacijskem obdobju se bo cena tega dolga povečala, obresti so pač spremenljiva kategorija, in slovenski proračun bo moral 

nameniti bistveno večji del sredstev za odplačevanje. Dolg bo postal problem nas vseh in prihodnjih generacij.   

 

 

 
 

Za ogled oddaje pritisnite na naslednjo povezavo… 

 
 

https://365.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174805715
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Oktober 2021: Najinovativnejši so tudi najboljši!  
 
Po podelitvi nagrad za inovacije in izboru najboljših podjetij Podravja smo v studio Štajerskega gospodarskega foruma 
povabili najboljše in najinovativnejše. V Sloveniji kar dobra polovica menedžerjev uvršča uvajanje inovacij med 
najpomembnejše prednostne naloge podjetja. Kljub temu pa podatki o inovacijski uspešnosti Slovenije v zadnjih letih 
niso razveseljivi. Medtem ko inovacijska uspešnost Evropske unije enakomerno narašča in se je v mnogih članicah 
povečala, Slovenija izgublja kondicijo, saj od leta 2012 inovativnost upada.  
 

 

 

 
Za ogled oddaje pritisnite na naslednjo povezavo… 

 
November 2021: Okoljski kriminal ali odlaganje komunalnega blata 
 
Da imamo v Sloveniji po zaprtju meja za izvoz komunalnega blata na Madžarsko v letu 2019 velik problem, je znano, 
pa vendar premalo priznano dejstvo. Celovitih rešitev niti ni težko najti, v tujini, pa tudi že v Sloveniji so zelo dobro 
znane, toda – kdaj bodo sprejete? Razmere izkoriščajo tudi »ekološki kriminalci«, komunalne položnice za občane so 
vse višje, blato pa pogosto konča v naravi. Kaj storiti, da bomo strokovno in za naravo najmanj škodljivo poskrbeli za 
svoje odpadke? 

 

 

 
Za ogled oddaje pritisnite na naslednjo povezavo… 

 
 

December 2021: Podjetja v času epidemije in po njej 
 
Da covid-19 že dolgo ni več le zdravstvena epidemija, ampak tudi velik družbeni in gospodarski problem, je jasno 
vsem. In če je bila v začetku pozornost usmerjena v glavnem na varovanje in zaščito zdravja ljudi in so se prve rešitve 
s pomočjo našle, postaja situacija za podjetja vse bolj zahtevna. Gre za drugačno organizacijo dela, prekinjene 
dobaviteljske verige, spremenjene razmere pri naročnikih in v prodaji, spremenjeno logistiko, dvig cen surovin in 
energentov … Mnoga podjetja so prenehala obstajati, mnoga iščejo nove rešitve in ohranjajo ali celo krepijo svojo 
vlogo v težko obvladljivih situacijah.  

https://365.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174815486
https://365.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174823351
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1.2.6  Virtualni karierni sejem 2021 

 
Nujnost kariernega usmerjanja mladih 
 
Podjetja v štajerski regiji se že leta soočajo s problematiko pomanjkanja primerne delovne sile. Ta bo v demografsko 
skopi prihodnosti postala samo še večja. Mnogi »deficitarni poklici« že dolgo niso več tako enostranski, kot je to bilo v 
preteklosti. Napredki v proizvodnji, načinu dela in znanjih so pripeljali marsikaterega teh poklicev v digitalno dobo. Ker 
kadrov, ki so primerno izšolani, za te poklice primanjkuje že sedaj, in tako bo tudi v prihodnosti, je potrebno mlade z 
njimi seznaniti in jih bolje informirati. 
Karierno usmerjanje je tako ključnega pomena za našo zbornico, je v pomoč gospodarstvu in nadaljnjemu 
zagotavljanju rasti in blaginje pri nas v regiji. Gospodarstvo potrebuje motivirane in ciljno naravnane zaposlene tudi v 
prihodnosti. Iz tega temeljnega razloga smo kot regionalna gospodarska zbornica tudi v letu 2021 z lokalnimi deležniki 
organizirali karierni sejem, namenjen primarno poklicnemu usmerjanju mladih. 
 
Dva sejma v enem – virtualno 
 
Zaradi nastopa pandemije covida-19 je ta tudi letos potekal v izključno digitalni obliki kot dva sejma z raznima ciljnima 
skupinama. Tako je letos v razširjeni različici sejem digitalno omogočal tudi virtualne webinarje in individualna on-line 
srečanja s svetovalci. Celostni koncept smo podprli z obširno kampanjo na socialnih medijih, v e-izzivih in z nagradno 
igro na sami stojnici Štajerske gospodarske zbornice.  
 
V sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije smo virtualnim obiskovalcem preko interaktivnega webinarja 
predstavili, kako je v Sloveniji urejeno vajeništvo, poklice in kompetence, ki jih potrebujejo zbornica in podjetja.  
Sejem je potekal v obliki dveh terminsko in vsebinsko ločenih sejemskih enot. Najprej je med 15. in 21. novembrom 
2021 potekal sejem, namenjen osnovnošolcem, nato med 22. in 28. novembrom 2021 srednješolcem. Na obeh so bile 
vsebine primerno prirejene za ciljni skupini. V letošnji drugi različici virtualnega sejma so bile vsebine pripravljene 
znatno bolje glede na zahteve mladih obiskovalcev.  
 
Obisk potrjuje interes 
 
Obisk sejma je bil boljši kot lani. Na letošnjem kariernem sejmu smo imeli 161 razstavnih prostorov, od tega 95 na 
osnovnošolskem in 127 na srednješolskem. Na osnovnošolskem sejmu je bilo organiziranih 80, na srednješolskem pa 
213 webinarjev. Organiziran obisk je izvedlo 97 šol, od tega 11 srednjih.  
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Poleg prisotnosti Štajerske gospodarske zbornice s svojo stojnico se je individualno predstavilo še 9 članov zbornice 
in pomemben strateški projekt SRIP – Krožno gospodarstvo. 
 
V obdobju sejma smo zaznali 18.043 obiskovalcev z 28.214 obiski. Osnovnošolski sejem ja zabeležil 11.970 
obiskovalcev in 17.336 obiskov, srednješolski pa 7.291 obiskovalcev in 10.887 obiskov več kot enkrat. 
 
Skupaj so obiskovalke in obiskovalci obiskali 895.469 podstrani, osnovnošolskih 654.502, srednješolskih pa 240.967. 
Največji obisk je bil zabeležen v torek, 16. novembra, ko je sejem obiskalo 3.419 obiskovalcev. Med posebnimi sobami 
je dodatno izstopala Karierna svetovalnica, kjer smo zabeležili 21.690 ogledov (obiskalo jo je 25,46 % vseh 
obiskovalcev). 
Vsak obiskovalec se je na sejmu zadržal v povprečju 6 minut in 49 sekund (osnovnošolski 7 minut in 50 sekund, 
srednješolski 4 minute in eno sekundo). Najbolj obiskana dvorana je bila Izberi srednjo šolo, ki je imela skupaj 21,8 % 
vseh obiskovalcev. Sledijo ji Karierni kažipot za mlade (21,7 %) in Živa knjižnica (16,53 %). S sejmom povezanih 
povpraševanj po elektronski pošti je bilo ob zaključka sejma kar 1.050.  
 
Člani konzorcija Virtualnega kariernega sejma so Mestna občina Maribor, Prizma – Fundacija za izboljšanje 
zaposlitvenih možnosti, Zavod RS za zaposlovanje, Štajerska gospodarska zbornica,  Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Maribor, Univerza v Mariboru, MKC Maribor, Mladi Maribor in Skupnost VSŠ, ki se že pripravljajo in snujejo 
ideje za naslednje leto. Cilj je sejem razširiti, doseči še več zanimanja med mladimi in jim pokazati, kakšne možnosti 
imajo doma, kateri poklici so tisti, ki dolgoročno zagotavljajo uspešno prihodnost.  
 
Vsebine sejma so na voljo za ogled tudi po sejmu na povezavi https://karierni-sejem.si/.  
 

 

  

https://karierni-sejem.si/
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1.3  ORGANIZACIJA DOGODKOV 

 
V letu 2021 smo organizirali 60 dogodkov, ki se jih je udeležilo več kot 21.000 udeleženk in udeležencev.  Med dogodki 
je bilo 23 delavnic, 10 forumov, 8 seminarjev, 8 sej Regijskih svetov, 4 poslovna srečanja, 5 konferenc, 2 sejma in 3 
posveti.  
 

Datum Naslov dogodka Vrsta 

14. 1. 2021 11. seja RS DiF: Aktualne informacije z davčnega področja s strani FURS seja RS 

19. 1. 2021 Spletni seminar: Prodaja v času pandemije in po njej seminar 

20. 1. 2021 
62 ŠGF: KAKO SMO V GOSPODARSTVU PREŽIVELI 2020 IN KAKO 
VSTOPAMO V 2021 forum 

21. 1. 2021 SPOT webinar: DELO OD DOMA IN STRES delavnica 

26. 1. 2021 Spletni posvet  - Ravnovesje čustev in razuma v vodenju - z dr. Željkom Ćurićem posvet 

4. 2. 2021 
Webinar - Produkti, s katerimi zavarujemo tveganja in hkrati financiramo 
poslovanje seminar 

11. 2. 2021 Seja RS za energetsko področje 01/21 seja RS 

11. 2. 2021 SPOT: Reševanje in obvladovanje zahtevnih/konfliktnih situacij delavnica 

11. 2. 2021 PRVO SREČANJE ŠTAJERSKEGA GOSPODARSTVA V LETU 2021   
poslovno 
srečanje 

17. 2. 2021 63 ŠGF: Kako se pametno znebiti plastičnih odpadkov?  forum 

26. 2. 2021 
Webinar eVZD: Revizija ocene tveganja zaradi Covid-19 in definiranje 
konkretnih ukrepov za zaščito pred okužbo na posameznem delovnem mestu seminar 

11. 3. 2021 Napotovanje in poslovanje v AVS in NEM ter novosti delavnica 

16. 3. 2021 1. seja RS PŽP seja RS 

16. 3. 2021 Varstvo osebnih podatkov zaposlenih v času pandemije seminar 

17. 3. 2021 64 ŠGF: Delo od doma s stališča delodajalcev forum 

26. 3. 2021 SPOT: Odstranimo blokade pri prodaji delavnica 

14. 4. 2021 SPOT: Nevroznanost v vodenju delavnica 

16. 4. 2021 SPOT: Uporabljajte splet v svoj prid-varno, zasebno in učinkovito delavnica 

20. 4. 2021 Vračila pomoči zaradi nezadostnega upada prihodkov – FURS delavnica 

21. 4. 2021 65 ŠGF: Digitalna transformacija ni novi »Facebook« forum 

22. 4. 2021 
Mednarodna konferenca o ženskem podjetništvu - Izzivi in priložnosti ženskega 
podjetništva konferenca 

14. 5. 2021 Spletni posvet “Kako biti v redu?” – z Aljošo Bagolo posvet 

18. 5. 2021 SPOT: Prodaja na daljavo delavnica 

19. 5. 2021 66 ŠGF: Velja tudi za podjetja – raznolikost bogati! forum 

26. 5. 2021 
Monosežig muljev čistilnih naprav z upoštevanjem smernic krožnega 
gospodarstva˝ seminar 

27. 5. 2021 Potencial manj kakovostnega lesa v krožnem biogospodarstvu seminar 

3. 6. 2021 ZAPOSLOVANJE TUJCEV-VČERAJ, DANES, JUTRI seminar 

9. 6. 2021 SPOT: ODGOVORNA KOMUNIKACIJA delavnica 

9. 6. 2021 
Zaklučna konferenca projekta NAPREJ: Dobro duševno zdravje zaposlenih – 
temelj dolgoročnega uspeha podjetja konferenca 

15. 6. 2021 
SPOT: Izmenjava dobrih praks na področju inovativnega in ženskega 
podjetništva 

poslovna 
srečanja 

16. 6. 2021 67 ŠGF: Logistika je prihodnost! forum 

17. 6. 2021 1. medregionalni kongres projekt H2GreenTECH konferenca 

29. 6. 2021 Načrtovanje procesov in večkriterijsko odločanje v krožnem gospodarstvu  delavnica 

30. 6. 2021 Načrtovanje procesov in večkriterijsko odločanje v krožnem gospodarstvu  delavnica 

5. 7. 2021 CANVA - video in napredna uporaba delavnica 

15. 9. 2021 68 ŠGF: Nas za priprtimi vrati čaka stagflacija? Ogled oddaje… forum 

23. 9. 2021 
Osnove uspešne prodaje na Amazonu – Strokovna delavnica online + Priročnik 
brezplačno delavnica 
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27. 9. 2021 Izredna seja RS DiF - Prenova REK obrazcev seja RS 

28. 9. 2021 SPOT: Obvladovanje čustev na delovnem mestu v negotovih časih delavnica 

28. 9. 2021 Obnovljivi viri energije in energijska učinkovitost – pregled evropskih politik delavnica 

29. 9. 2021 

Sodobne tehnologije za ogrevanje, klimatizacijo in prezračevanje s poudarkom 
na 
učinkovitosti in preprečevanju okužb s koronavirusom delavnica 

29. 9. 2021 Seja RSIČS seja RS 

30. 9. 2021 SPOT: Predstavitev in izmenjava dobrih praks na področju inovacij  delavnica 

30. 9. 2021 Podelitev priznanj za najboljše inovicije Podravja 2021 
poslovno 
srečanje 

8. 10 .2021 

Spletna problemska konferenca Zapiranje krožnih zank bioplastičnih izdelkov v 
Sloveniji 
 konferenca 

18. in 19. 10. 
2021 

Zelene tehnologije za recikliranje materialov 
 delavnica 

20. 10. 2021 69 ŠGF:  Najinovativnješi so tudi najboljši! Forum 

21. 10. 2021 Podravsko podjetje leta 2020 
poslovno 
srečanje 

22. 10. 2021 SPOT: Javno online nastopanje delavnica 

5. 11. 2021 Srečanje mreže kadrovikov KOC - Krožno gospodarstvo delavnica  

10. 11. 2021 
Najpogostejše kršitve na področju nadzora delovnih razmerij in varnosti ter 
zdravja pri delu seminar 

15. 11. 2021 Virtualni karierni sejem za osnovnošolce Sejem 

17. 11. 2021 70 ŠGF:  Okoljski kriminal ali odlaganje komunalnega blata forum 

19. 11. 2021 SPOT: 5 korakov do digitalizacije delavnica 

22. 11. 2021 Virtualni karierni sejem za srednješolce sejem 

23. 11. 2021 SPOT: Kako pravilno napotiti delavce na začasno delo v Francijo delavnica 

6. 12. 2021 Seja RSE seja RS 

8. 12. 2021 
Kongres SRIP - Krožno gospodarstvo: zmagovalna kombinacija za ogljično 
nevtralnost do 2050? konferenca 

15. 12. 2021 71 ŠGF: Podjetja v času epidemije in po njej forum 

16. 12. 2021 12. seja RS DiF - Vračila državnih pomoči in upravičenj po PKP zakonih seja RS 

16. 12. 2021 Seja RS PŽP seja RS 

20. 12. 2021 SPOT: Pozitivna miselna naravnanost na del. mestu delavnica 

21. 12. 2021 Spletni posvet »Z zdravo uravnoteženo prehrano v zdravo starost« posvet 
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1.4  IZVAJANJE PROJEKTOV 

1.4.1  Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP – 
Krožno gospodarstvo) – 3. faza 2020-2023 

 
Projektni partnerji: 
 

 Štajerska gospodarska zbornica, upravičenka na nacionalni ravni, 

 Kemijski inštitut (soustanovitelj), 

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

ŠGZ ima v okviru SRIP – Krožno gospodarstvo - 3. faza še naprej vlogo nacionalne koordinatorke partnerstva in 
razvojne partnerice države, pri čemer sodeluje z vsemi ministrstvi, ki jih neposredno zadeva področje krožnega 
gospodarstva, še posebej z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Službo vlade RS za regionalni razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko. 
 
Namen projekta:  
 
Uresničevanje oz. implementacija ciljev Strategije pametne specializacije S4 za izboljšanje konkurenčnosti in preboj 
slovenskega gospodarstva na tuje trge. 
 
Glavni cilji SRIP – Krožno gospodarstvo so: 

1. povezati različne deležnike, gospodarske subjekte, izobraževalno – razvojno in raziskovalne institucije (RRI), 
nevladne organizacije, državo in druge zainteresirane v verige vrednosti z zaključenimi snovnimi tokovi in 
razvoj novih krožnih poslovnih modelov. 

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

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

Akcijski načrt SRIP – Krožno gospodarstvo temelji svoje vsebine na šestih fokusnih področij: trajnostna energija, 
biomasa in alternativne surovine, sekundarne surovine, trajnostni funkcionalni materiali, zeleni procesi in tehnologije 
ter krožni poslovni modeli. 
 
Ključne aktivnosti v letu 2021: 
 

 izvedba strokovnih delavnic, posvetov, delovnih srečanj s člani, 
 sodelovanje na tradicionalni mednarodni konferenci soustanovitelja UM FKKT, TBMCE, 
 razvojna (priprava projektnih predlogov) in trženjska internacionalizacija (sodelovanje v Vanguard iniciativi, 

Water Smart Territories platformi, Bio-based industries konzorciju), 
 izvajanje aktivnosti Akcijskega načrta SRIP 3. faza delovanja, 
 sodelovanje pri prenovi Strategije pametne specializacije, 
 soorganizacija dogodka izbor inovacij Podravja, 
 sodelovanje na virtualnem kariernem sejmu, 
 vključevanje partnerstva v projekt Kompetenčni center Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, 
 mreženje, povezovanje, sodelovanje ter informiranje članov o novostih na področju krožnega gospodarstva 

na ravni EU. 

Sodelujoči člani ŠGZ: Surovina d.o.o., Primat d.d., IOS, d.o.o., Snaga d.o.o., Maribor, Talum d.d.;., DEM d.o.o., Ikema 
d.o.o., Tovarna podjemov, Univerza v Mariboru; EKTC Maribor, so.p., Fundacija Prizma, RRA Podravje – Maribor, 
Wienerberger d.o.o., Messer Slovenija, d.o.o.  
 
Celotno članstvo SRIP: 85 članov, od tega 53 malih, srednje velikih in velikih podjetij. 
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1.4.2  Razvoj novih inovativnih metod za čezmejni razvoj in spodbujanje dualnega usposabljanja v 
kovinskem sektorju (INNOVET) 

 
Projektni partnerji: 
 

 BFI Burgenland. 

 Šolski center Ptuj. 

 Palfinger. 

 Bit Media  E-solutions GmbH Graz. 

 Štajerska gospodarska zbornica. 

 
Namen projekta:  

 
Projekt razvija inovativne pristope za deficitarne poklice s poudarkom na deficitarnem poklicu kovinski tehnik (varilec) 
kot pilotski primer. Poleg tega se določijo ukrepi za boljše poklicno usmerjanje in izvedejo aktivnosti za lažji prehod v 
vajeniški poklic in za osveščanje o pomenu usposabljanja za strokovne delavce. Sistem dualnega usposabljanja se 
izboljšuje z analizo in razvojem učnih načrtov ter inovativnimi ukrepi in se z uporabo novih metod e-učenja in 
kombiniranega učenja prilagaja zahtevam sedanjosti. V skladu s potrebami se učitelji in mentorji usposabljajo skupaj, 
pri tem pa nastaja čezmejna skupina izobraževalcev. Ker problematika zadeva skupni trg dela, je treba s čezmejnimi 
inovativnimi ukrepi poiskati skupne rešitve. Projekt se je uspešno zaključil 30.4.2021. 
 
Ključne aktivnosti: 
 

 koordinacija s podjetji glede vajencev, 
 izdelava orodij za vrednotenje v sodelovanju z ŠC Ptuj in Zavodom za zaposlovanje, 
 pomoč pri izdelava učnega načrta s strani gospodarstva in promocija poklica med mladimi, 
 organizacija kariernih sejmov za mlade. 

 

1.4.3  SPOT svetovanje Podravje  

 
Projektni partnerji: 
 

 Zavod Mariborska razvojna agencija.  

 Štajerska gospodarska zbornica. 

 Obrtno-podjetniška zbornica Maribor. 

 ZRS  BISTRA Ptuj. 

 RIC Slovenska Bistrica. 

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

 krepitvi podjetniškega potenciala za MSP, 
 pospeševanju ustanavljanja novih MSP (novi potencialni člani ŠGZ). 

 
  



 

31  
 LETNO POROČILO 2021 

Ključne aktivnosti: 
 

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

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

 
 Svetovanje za potencialne podjetnike in MSP; 

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

 Usposabljanja in delavnice za potencialne podjetnike in MSP; 

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

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

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

 Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti; 

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

 Animiranje in povezovanje regionalnega okolja; 
 

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

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

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

v sosednjih državah 

1.4.4  SOCIOLAB 

 
Projektni partnerji:  
 

 Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova. 
 TKALKA, zadruga za razvoj družbenih in tehnoloških inovacij z.b.o., socialno podjetje. 
 Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije (CAAP), socialno podjetje. 
 CITILAB, Zavod za razvoj kreativnih  tehnologij Maribor, socialno podjetje. 
 PRJ HALO Podeželsko razvojno jedro. 
 Štajerska gospodarska zbornica. 
 Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o. 
 Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica. 
 Zavod PIP, Pravni in informacijski center Maribor. 
 Združenje socialna ekonomija Slovenije, socialno podjetje. 
 Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj. 

 
Namen projekta: 

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

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

potekali na različnih lokacijah v Podravju, 

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

1.4.5 Projekt »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – Zdravo in aktivno 
v prihodnost« (projekt NAPREJ) 

 
Prijavitelj:  
 

 Fundacija  PRIZMA. 

 Štajerska gospodarska zbornica, podizvajalec. 

Namen projekta: 
 
Razviti Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj, ki 
bo predstavljal sistematično in strokovno osnovano rešitev za delodajalce, ki bo odgovarjala na problem soočanja 
zlasti starejših zaposlenih s psihosocialnimi dejavniki tveganja, ki v naši regiji predstavljajo vedno večji problem 
predvsem večjim podjetjem.  
Z izvedenimi projektnimi aktivnostmi se prispeva k izboljšanju duševnega zdravja zaposlenih v pilotskih podjetjih, k 
obvladovanju PSDT ter medosebne odnose na delovnem mestu, kar se bo posledično odražalo v nižji bolniški 
odsotnosti, manjšem številu nesreč in poškodb pri delu ter manjšem številu prezgodnjih upokojitev. Projekt se je 
zaključil 30.9.2021 a potekajo poskusi le tega zaradi dobrih vsebin podaljšati. 
 
Ključne aktivnosti: 
 

 izvedba izobraževanj za promotorje duševnega zdravja, za zaposlene, zlasti starejše, 
 razvoj izobraževalnih vsebin za vodstvene kadre, 
 komunikacija, informiranje in promocija. 

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

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

 
Vodilni partner: Združenje delodajalcev Slovenije 
 
Projektni partnerji:  
 

 Štajerska gospodarska zbornica. 

 Gospodarska zbornica Slovenije in  

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

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

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

odsotnosti z dela. 

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

staranja zaposlenih ter odsotnosti z dela. 

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

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

na delovnem mestu.  

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

z dela. 

 Priporočila za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih. 

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

1.4.7  Štartaj kariero s potencialom 

 
Projektni partnerji:  
 

 Fundacija Prizma. 

 Štajerska gospodarska zbornica, podizvajalec. 

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

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

 
Projektni partnerji:  
 

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

 Innovation Region Styria LTD (AT). 

 Technology Park Varaždin LTD (CRO). 

 Bwcon GmbH (DE). 

 Mariborska razvojna agencija (SI). 

 Štajerska gospodarska zbornica (SI). 

 Pannon Business Network Association (HU). 

 University of Pannonia (HU). 

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

 OVIDIUS University of Constanta (RO). 

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

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

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

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

Ključne aktivnosti v letu 2021: 
 

 t. i. policy agenda za podporo mladim podjetnicam, 
 mednarodni zaključni policy dogodek, 
 izvedba ankete o vplivu koronavirus krize na podjetnice, 
 pregled ukrepov v podporo gospodarstvu, zaradi posledic koronavirus pandemije,  
 vodič za oblikovanje ženskega podjetniškega centra ter navodila za pridobitev blagovne znamke, 
 vodič za oblikovanje ukrepov v podporo mladim podjetnicam. 
 mednarodni politični dogodek – javni posvet o politični agendi in rezultatih projekta o ženskem podjetništvu v 

Podonavju 
 transnacionalna strategija trajnosti kot eno od pomembnih in temeljnih orodij za razvoj ženskega podjerništva 

 
O projektnih aktivnostih smo obveščali članice Regijskega sveta podjetnih žensk in podjetnic, ki delujejo v okviru 
Štajerske gospodarske zbornice in jih povabili k aktivnemu sodelovanju. 
  
Dvakrat letno smo v prostorih Štajerske gospodarske zbornice organizirali srečanje nacionalnih deležnikov s področja 
ženskega podjetništva (MGRT, Slovenski podjetniški sklad, SPIRIT, akademske institucije, Skupnost slovenskih 
podjetnic…), katerim smo skupaj z RRA Podravje - Maribor predstavili rezultate projekta. Na srečanjih smo si izmenjali 
znanje, izkušnje in diskutirali o vsebinah projekta ter o umeščanju rezultatov v slovenski prostor. Zaradi pandemije 
koronavirusa COVID-19 so srečanja potekala virtualno. Na srečanjih so potekale izmenjave informacij, znanja in 
izkušenj. 
 
Projekt je bil podaljšan za 6 mesecev, zaradi pandemije, dokončno pa se je zaključil novembra 2021. 
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1.4.9  Horizon 2020: SMEmPower Efficiency - Celovit pristop k energetski učinkovitosti  

 
Projektni partnerji: 
 

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

 
Namen projekta: 
 
Namen tega evropskega raziskovalnega projekta je pomagati in usposabljati mala in srednje velika podjetja (MSP-ji) 
ter njihove zaposlene pri izvajanju energetskih pregledov in ukrepih za povečanje njihove energetske učinkovitosti ter 
izboljšanja upravljanja z energijo. Projekt uporablja celoviti pristop za reševanje izzivov na ravni nosilcev ter na 
organizacijski in institucionalni ravni. V sklopu tega projekta se je razvil in se izvaja integrirani brezplačni program 
izobraževanj in usposabljanj, namenjen zaposlenim, strokovnemu osebju in vodstvu MSP-jev. Udeleženci pridobivajo 
različna strokovna znanja, se seznanjajo z različnimi primeri odličnih praks ter se dodatno usposobijo za ocenjevanje 
finančnih in tehničnih informacij, kar jim omogoča lažje pristope k ocenam stroškovne učinkovitosti ukrepov za večjo 
energetsko učinkovitost.  
V sklopu projekta se pridobljeno znanje uporabil v projektnih nalogah pilotnih podjetij, ki so hkrati udeleženci programa 
izobraževanja in usposabljanja. Vsi udeleženci uspešno opravljenega brezplačnega usposabljanja pridobijo tudi javno 
priznano listino – certifikat, priznan na vseevropski ravni, akreditiran s 5 ECTS.  
V imenu ŠGZ program izobraževanja  in usposabljanja za MSP-je  pogodbeno izvaja Univerza v Ljubljani, Fakulteta 
za strojništvo, člana SRIP-Krožno gospodarstvo.  
Izvedena je bila tudi strokovna delavnica  
Glede na institucionalno raven pa bodo delavnice združile MSP in predstavnike finančnih institucij, da bi preučili načine 
financiranja projektov na področju energetske učinkovitosti.  
Cilj je odpraviti vrzel med energetskimi pregledi in ukrepi. ŠGZ je kot partner med drugim zadolžena za izvedbo analize 
energetske učinkovitosti in upravljanja z energijo v MSP v Sloveniji. Ocena partnerjev projekta je, da bodo ukrepi 
projekta SMEmPower Efficiency privedli do okvirnega prihranka primarne energije 24,87 GWh/leto in omogočili vsaj 4 
milijone EUR naložb. S projektom se bo prispevalo k uresničevanju ciljev večje energetske učinkovitosti in prehod v 
nizkoogljično družbo. 
 
Ključne aktivnosti: 
 

 Brezplačni program izobraževanja in usposabljanja (akreditiran na evropski ravni) na področju upravljanja z 
energijo za zaposlene, strokovne osebje in vodstvo v malih in srednje velikih podjetjih s spremljajočim 
strokovnim gradivom 

 Učinkovito upravljanje z energijo (zmanjšanje porabe in stroškov energije) – brezplačno svetovanje 
 Aktivnosti pilotnih podjetij – izdelave projektnih nalog – primerov možnosti izboljšanja energetske učinkovitosti 

in upravljanja z energijo: sodelovalo je 9 podjetij, od tega 6 podjetij, članov ŠGZ 
 Razvoj spletnih orodij, ki so v podporo in v promoč pri upravljanju z enegijo in večji energetski učinkovitosti 

(https://smempower.com/tools/) 
 Strokovna delavnica Upravljanje z energijo in energetski pregledi v podjetjih, v izvedbi Energap, Energetske 

agencije za Podravje, članice ŠGZ 
 Partnersko sodelovanje, izmenjava znanj ter izkušenj. 

Vse aktivnosti potekajo zaradi koronavirusa – COVID-19 v spletni obliki. 

https://smempower.com/tools/
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1.4.10  Kompetenčni center mreže za prehod v krožno gospodarstvo 

 
Projektna pisarna: 
 

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

 
Projektni partnerji: 
 

Bobič Yacht Interior 

Boson 

Cablex Plastik 

Chemcolor 

Evropski kulturni in tehnološki center Maribor 

ESOL 

Helios 

IOS 

Zavod KNOF 

Kočevski les 

Komunala Kočevje 

Komunala Slovenj Gradec 
 

LITI 

NOLICOM 

Paloma 

PODGORJE 

POLYCOM 
Predilnica 
Litija 

RACI 

SIMBIO 

STATUS 

Surovina 

TOMPLAST 

ZEOS 
 

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

 izvedba usposabljanj zaposlenih v podjetjih, 
 izvedba skupnih usposabljanj v organizaciji projektne pisarne, 
 priprava in razvoj trajnostnega programa usposabljanj na področju S4 – Mreže za prehod v krožno 

gospodarstvo, 
 sodelovanje s SRIP - Krožno gospodarstvo,  
 spremljanje učinkovitosti usposabljanj, 
 informiranje in promocija.  

 
Projektna pisarna, katere sestavni del je ŠGZ, koordinira izvedbo usposabljanj in postavlja oz. usklajuje temeljna 
pravila, katera usposabljanja so tista, ki so ustrezna in ključna za projekt. Vloga projektne pisarne je ključna tudi z 
vidika informiranja partnerstva o relevantnih aktualnih vsebinah s področja krožnega gospodarstva pri nas in v EU ter 
z vidika ozaveščanja o pomembnosti vseživljenjskega učenja v luči strukturnih sprememb v industriji. 
 
V okviru partnerstva in v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki nastaja pomemben rezultat projekta, tj. trajnostni 
program usposabljanj. Namen programa usposabljanj je pridobitev specifičnih znanj s področja, kjer so v partnerstvu 
oziroma na ključnem področju S4 – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, zaznani primanjkljaji kompetenc. 
Dokument bo zasnovan trajnostno v želji po dolgoročnih učinkih in uporabnosti tudi po preteku projekta. 
 
V projekt je vključenih 27 podjetji iz različnih panog, ki prihajajo iz različnih krajev po Sloveniji. Od tega je 10 podjetji 
(AlgEN, EKTC, IOS, Helios, Knof, Kočevski les, Predilnica Litija, Raci, Surovina, ZEOS) včlanjenih tudi v SRIP - Krožno 
gospodarstvo, 4 podjetja (Paloma, IOS, Surovina, EKTC) pa so člani ŠGZ. 
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1.4.11  H2GreenTECH (Interreg SI-AT): Krepitev raziskav in inovacij na področju prebojnih vodikovih 
tehnologij s čezmejnim sodelovanjem podjetij, raziskovalno-razvojnih centrov in visokošolskim 
izobraževanjem 2020-2022 

 
Projektni partnerji: 
 

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

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

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

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

delovanja in akcijskim načrtom do leta 2025. 

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

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

praktičen prikaz razvitih prototipov in izobraževalnega modula. 

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

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

in diseminacije.  

 Medregionalni kongres H₂GreenTECH – Krepitev slovensko – avstrijskega čezmejnega sodelovanja na 

področju razvoja nizkoogljičnih tehnologij, ki je bil izveden hibridno zaradi koronavirusa COVID-19. 
 

S projektom želimo združiti naše regionalne prednosti in tehnološka znanja za vzpostavitev sektorja vodikove 
tehnologije na območju Interreg Slovenija – Avstrija (Štajerska-Gradiščanska-Koroška). Projekt se je začel s 1.3.2020, 
traja 30 mesecev. Cilj konzorcija je okrepiti podjetja z mreženjem in izmenjavo znanj v okviru močne mreže 
HYDROGEN CENTER, ki bo deloval preko spletne platforme in fizično – pisarna v okviru ŠGZ. Nadalje želimo 
omogočiti dostopnost infrastrukture za mala in srednje velika podjetja z enotno vstopno točko HYDROGEN CENTER 
za dostop do okvirnih, raziskovalnih in analitičnih tehnologij, ki bodo spodbudila razvoj in rast tega regionalnega 
sektorja. Ta center bo na ŠGZ deloval do leta 2025. Predviden zaključek projekta je 31.8.2022. 
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1.5 ORGANI ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE 

 
Skupščina 
 
Na 13. skupščini ŠGZ, ki je potekala 14. maja 2019, je bil za predsednika skupščine ŠGZ za obdobje štirih let ponovno 
izvoljen dr. Dušan Jovanovič. 15. redna seja skupščine je bila 13.04.2021. Vodil jo je predsednik skupščine dr. Dušan 
Jovanovič. Skupščina je obravnavala in potrdila zapisnik 14.  redne seje skupščine, poslovno in finančno poročilo za 
leto 2020, program dela in finančni načrt za leto 2021, določila višino članarine za leto 2021. Osrednji gost je bil mag. 
Ivan Simič, ki je predstavil Zakona o debirokratizaciji. 
 
Nadzorni odbor 
 
Nadzorni odbor za 4-letno mandatno obdobje 2019-2023 je bil potrjen na 13. seji skupščine ŠGZ 14. maja 
2019. Predsednica nadzornega odbora je gospa Jožica Planinšec Deržek.   
 
V  letu  2021  je bila sklicana ena redna seja Nadzornega odbora dne 24.2.2021. Sejo je vodila Jožica Planinšec 
Deržek. Nadzorni odbor šteje 5 članic oz. članov: 
 
 

Ime Priimek Podjetje 

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

JOŽICA PLANINŠEC DERŽEK OBZORJE d.o.o. 

DR. VLASTA KRMELJ 
ENERGETSKA AGENCIJA ZA 
PODRAVJE 

BOŽENA STRNAD DAVOS, STRNAD BOŽENA S.P. 

TATJANA LORENČIČ TBP d.d. 

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

Ime Priimek Podjetje 

DR. ROMAN GLASER GEA d.d. 

DAVORIN OKORN NOVA KBM d.d. 

URBAN BREN UNIVERZA V MARIBORU 

NATAŠA SARA HARTNER PALOMA d.d. 

RANKO ŠMIGOC AKTIVA VAROVANJE d.d. 

MARJAN ŽARGI MZK ELEKTRO d.o.o. 

ALBERT KEKEC DORSSEN HRM, d. o. o. 

VALENTINO MENDEK ZAVAROVALNICA SAVA d.d. 

MAG. MATJAŽ ANDRIC PRIMAT d.d. 

VASJA ILEŠIČ 5 START d.o.o. 

SILVO ROPOŠA ELEKTRO MARIBOR d.d. 

NUŠA FERENČIČ FAM-NT, d.o.o. 

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

BORUT ROŠKAR VGP DRAVA PTUJ d.o.o. 

JURE FIŠER GORENJE SUROVINA d.o.o. 

BRIGITA JUHART LESNIK IMPOL 2000 d.d. 
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ANDREJ TUMPEJ DEM d.o.o. 

RADO VRAČKO EXPO BIRO d.o.o. 

BOJAN PETEK TENZOR d.o.o. 

MILAN LUKIĆ LUMAR IG d.o.o. 

DANIEL LAČEN TALUM d.d. KIDRIČEVO 

MAG. DANILO BURNAČ MARIBORSKI VODOVOD d.d. 

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

GORAZD BENDE ZAVOD PPC TEZNO 

MILAN JARC AVTO JARC d.o.o. 

 
 
V letu 2021 so bile sklicane 4 redne seje in 2 korespondenčni seji Upravnega odbora (UO), ki jih je vodil dr. Roman 
Glaser, predsednik UO ŠGZ. 
 

1.6  REGIJSKI SVETI ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE 

 
Regijski svet za razvoj človeških virov in zaposlovanje 
 
Namen  delovanja  Regijskega  sveta  za  razvoj  človeških  virov  je  spodbuditi  strokovno  in pozitivno sodelovanje 
in povezovanje strokovnjakinj in strokovnjakov na področju razvoja človeških virov v podravskih podjetjih in drugih 
institucijah. 
 
Predsednica sveta je Rebeka Tramšek, Kadring d.o.o.   
 
Konec leta 2021 je bilo v regijski svet vključenih 43 podjetij, večinoma  iz  kadrovskih  služb  in  podjetij,  ki  se  ukvarjajo  
z izobraževanjem in razvojem človeških virov. 
 
Regijski svet za davčno in finančno področje 
 
Namen vzpostavitve regijskega sveta za davčno in finančno področje je, s strokovnostjo in pozitivno  naravnanostjo  
za  sodelovanje,  v  regiji  spodbuditi  povezovanje  strokovnjakinj  in strokovnjakov z davčno-finančnega področja iz 
podravskih podjetjih in drugih institucij. 
 
Predsednica  sveta  je Jožica Planinšec Deržek, Obzorje d.o.o.,  podpredsednici  pa  sta  Tatjana Lorenčič, TBP d.d., 
in Natalija Kurnik, Gorenje Surovina, d.o.o.  
 
Konec leta 2021 je bilo v regijski svet vključeno 45 podjetij, večinoma predstavnikov računovodskih podjetij in 
računovodskih služb. 
 
Regijski svet poslovnih žensk in podjetnic   
 
Namen vzpostavitve regijskega sveta poslovnih žensk in podjetnic je interesno povezovanje, mreženje  in  druženje.  
Programske  usmeritve:  povezovanje,  združevanje,  sodelovanje, sodelovanje  z  drugimi  sorodnimi  združenji,  
organizacijami  in  društvi,  spodbujanje  pri strokovnem razvoju, promoviranje ženskega podjetništva, oblikovanje, 
posredovanje stališč in zastopanje interesov pri sprejemanju zakonodaje in organizacija različnih dogodkov. 
 
Predsednica sveta je Nataša Gerič Pal, Evitel d.o.o. Podpredsednica sveta je Helena Hošpel, MasterVita – 
psihoterapija in svetovanje, Helena Hošpel, s.p. 
 
Konec leta 2021 je bilo v regijski svet vključeno 55 podjetij. 
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Regijski svet za energetsko področje 
 
Namen delovanja  je  povezovanje  zainteresiranih  podjetij  in  institucij,  vključevanje  v lokalne  in  regijske  energetske  
projekte,  sodelovanje  pri  izoblikovanju  skupnih  stališč, skupno  izoblikovanje  predlogov  sprememb  zakonodaje 
na področju energetike,  izmenjava  poslovnih  izkušenj, spodbujanje pri strokovnem razvoju in upravljanju na področju, 
kjer delujejo.  
 
Predsednik regijskega sveta je doc. dr. Filip Kokalj, Univerza v Mariboru, podpredsednika pa Silvo Ropoša, Elektro 
Maribor d.d. in Sandi Ritlop, DEM  d.o.o.    
 
Ob koncu  leta 2021  je bilo v ta regijski svet vključenih 18 podjetij ter Univerza v Mariboru. 
 
Regijski svet malih hotelirjev 
 
Namen ustanovitve je uveljavljanje skupnih interesov s ciljem uspešnega poslovanja malih hotelskih obratov: stalna 
sistematična promocija   članov regijskega sveta in aktivnosti na sejmih  in  delavnicah,  izmenjava  in  ogledi  dobrih  
praks,  promocija  stroke,  projektno povezovanje,  skupno  oblikovanje  cen  in  integralnih  turističnih  proizvodov,  
oblikovanje, posredovanje   stališč   in   zastopanje   interesov   članov   pri   sprejemanju   zakonodaje, izboljševanje   
poslovne   učinkovitosti,   kakovosti   storitev   in   konkurenčnosti   članov   na domačem  in  tujem  trgu,  spodbujanje  
razvoja  in  konkurenčnosti  dejavnosti  hotelirstva, spodbujanje dviga kakovosti hotelskih storitev, promocija dejavnosti 
hotelirjev. 
 
Predsednik  sveta  je  Vasja  Ilešič,  5start  d.o.o., podpredsednika  pa  Vlado  Podhostnik, Podhostnik d.o.o. in 
Aleksandra Draš, Hot-ten d.o.o.  
 
Ob koncu leta 2021 je regijski svet štel 14 podjetij. 
 
Regijski svet izvajalcev čezmejnih storitev 
 
Namen Regijskega sveta izvajalcev čezmejnih storitev (RS IČS) je povezovanje, združevanje, sodelovanje članov, 
sodelovanje z drugimi sorodnimi združenji, organizacijami, društvi,  izmenjava dobrih praks, promocija stroke, projektno 
povezovanje in oblikovanje, posredovanje stališč in zastopanje interesov članov pri sprejemanju zakonodaje. 
 
Predsednik sveta  je Albert Kekec, Dorssen HRM d.o.o., podpredsednik Marjan Žargi, PMS Elektrotechnik d.o.o. 
 
Konec leta 2021 je bilo v regijski svet vključenih 38 podjetij. 
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1.7  VAŠE SOGOVORNICE IN SOGOVORNIKI V LETU 2021 

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

 

 
dr. Dragica Marinič 
Projektna koordinatorka 
T: 030 667 728 
E: dragica.marinic@stajerskagz.si 
 

 
Lidija Majcen 
Vodja sektorja skrbniškega sistema  
T: 02 220 87 00 
E: lidija.majcen@stajerskagz.si 
 

 
Marko Nemšak 
Vodja marketinga in prodaje  
T: 030 667 729 
E: marko.nemsak@stajerskagz.si 
 

 
Nina Meglič 
Vodja projektne pisarne 
T: 030 667 725 
E: nina.meglic@stajerskagz.si 
 

 
Mojca Tominšek 
Višja strokovna sodelavka, svetovanje, 
projekti 
T: 030 667 740 
E: mojca.tominsek@stajerskagz.si 
 

 
Vesna Herženjak 
SPOT svetovalka, mednarodno 
poslovanje, projekti 
T: 030 667 731 
E: vesna.herzenjak@stajerskagz.si 
 

 
Aleš Kegl 
Pomočnik vodje skrbniškega sistema, 
projekti 
T: 030 667 726 
E: ales.kegl@stajerskagz.si 
 

 
Karin Črepinko 
Strokovna sodelavka, projekti 
T: 030 667 724 
E: karin.crepinko@stajerskagz.si 
 

 
Nina Kovačič 
Strokovna sodelavka 
T: 030 667 727 
E: nina.kovacic@stajerskagz.si 
 

 
Ksenija Ilich 
Pomočnica vodje skrbniškega sistema 
T: 030 711 342 
E: ksenija.ilich@stajerskagz.si 
 

 
Liljana Pešut 
Strokovna sodelavka, javne listine 
T: 030 667 747 
E: liljana.pesut@stajerskagz.si 
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