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Štajerska
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KAKO – Iz prakse  
za boljšo prakso



Napovednik  
dogodkov

9. 9. 2022 DELAVNICA: OBVLADOVANJE ČASA, PROF. DR. DANICA PURG Brezplačno

12.–14. 9. 2022 TBMCE 2022 – TEHNOLOGIJE IN POSLOVNI MODELI ZA 
KROŽNO GOSPODARSTVO

Plačljivo

13. 9. 2022 ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA POLET Brezplačno

21. 9. 2022 TV-ODDAJA ŠTAJERSKI GOSPODARSKI FORUM Plačljivo

29. 9. 2022 DELAVNICA: KAKO USPEŠNO PRODAJATI NA AMAZONU – 
STROKOVNA DELAVNICA, PRIROČNIK BREZPLAČNO

Plačljivo

November ABC PODJETNIŠTVA – 5. MODUL Brezplačno

November REDNA SEJA REGIJSKEGA SVETA ZA ENERGETIKO Brezplačno

November KARIERNI SEJEM Brezplačno

19. 10. 2022 TV-ODDAJA ŠTAJERSKI GOSPODARSKI FORUM Brezplačno

Oktober REDNA SEJA REGIJSKEGA SVETA ZA DAVČNO IN FINANČNO 
PODROČJE

Brezplačno

Oktober REDNA SEJA REGIJSKEGA SVETA ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH 
VIROV IN ZAPOSLOVANJE

Brezplačno

Oktober REDNA SEJA REGIJSKEGA SVETA IZVAJALCEV ČEZMEJNIH 
STORITEV

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. junija 2022. 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.

september

november

oktober



Se še spomnite sloganov »Slovenija, moja  
dežela«, »Turizem smo ljudje«, »Green peace of  
Europe«?  Pa »Slovenija poživlja«? »I feel Slovenija«?  

Slovenija je po površini ena izmed najmanjših 
držav v Evropi. In ena najmlajših. Ljudje, ki tu 
živimo, smo prepričani, da tudi ena najlepših, 
najbolj prijaznih in gostoljubnih, z izjemno vin-
sko in kulinarično ponudbo. Poudarjamo, da 
smo zelena destinacija, včasih smo rekli, da 
smo dežela na sončni strani Alp. Tako čutimo 
in tudi v skladu z dosedanjimi (predvidevam, 
da tudi v skladu s prihodnjimi) strategijami 
trajnostne rasti slovenskega turizma je Slove-
nija pozicionirana kot »zelena butična globalna 
destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče 
raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne ko-
risti, in kot destinacija petzvezdičnih doživetij«.

Ko govorimo o slovenskem turizmu, je po-
membno poudariti, da je turizem za slovensko 
državo pomemba gospodarska dejavnost, sku-
paj z vsemi povezanimi dejavnostmi ustvarja 
skoraj 10 % BDP in zaposluje 6,5 % celotne de-
lovne sile. Prilivi iz mednarodnega turizma so v 
letu 2019 dosegli 2,8 milijarde EUR (leti 2020 in 
2021 sta, kar se turizma tiče, iz znanih razlogov 
precej neprimerljivi). 

O turizmu v Podravju/na Štajerskem prav-
zaprav ne govorimo veliko. Težko rečem, da 
imamo neko zelo prepoznavno turistično iden-
titeto, kar je razvidno tudi iz neobstoja skupne 
turistične strategije Štajerske. V skladu z minu-
lo slovensko Strategijo trajnostne rasti sloven-
skega turizma 2017–2021 so bile vzpostav-
ljene štiri turistično razvite ciljne destinacije: 
alpska Slovenija, sredozemska Slovenija, ter-
malna panonska Slovenija in osrednja Slove-
nija z Ljubljano. Na teh t. i. turistično razvitih 
ciljnih območjih 

(makrodestinacijah) bo Slovenija gradila tudi 
v prihodnjem strateškem obdobju od 2022 do 
2028. Ob tem ni nepomemben podatek, da bos-
ta razvoj vodilnih turističnih krajev ter promoci-
ja njihove turistične ponudbe spodbujana tudi 
s sofinanciranjem z evropskimi nepovratnimi 
sredstvi. Kako so v ta območja umeščene 
občine Podravja/Štajerske, si lahko ogledate 
v nadaljevanju revije, ki jo tokrat v veliki meri 
posvečamo ravno turizmu. 

Najvišji delež prenočitev vseh turistov po stati-
stičnih regijah Slovenije, kot eden najpomemb-
nejših kazalnikov stopnje razvitosti turizma, 
beleži Gorenjska z 22,5 %, v Podravju prista-
ne 5,3 % vseh. Kakšni bodo ti podatki po letu 
2028? Ali je res nepomembno, da Štajerske ni 
na turističnem zemljevidu Slovenije?  

UVODNIK

Turizem 
smo ljudje 

1

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



Povprečna plača po regijah v Sloveniji``

1

3

5

6

8

9

13

14

15

16

21

24

1-8

28

32

35

37

42

45

46

48

47

49

38

39

KAZALO2

Maribor

Številka 3 | letnik 13  
julij 2022

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, 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

Turizem smo ljudje

Izpostavljamo

15. vlada in 10. premier

Poslanke in poslanci Podravja o gospodarstvu regije

Pričakovanja gospodarstva od 15. vlade RS

Inovacije Podravja 2022

Čaka nas prehranska kriza 

Odpiranje poslovnih priložnosti in ogled dobrih praks v Sarajevu

Turizma brez turističnih delavk in delavcev ni

Turistična destinacija Štajerska

Butični, trajnostni in v sozvočju z naravo usklajeni turizem

Turistični trend: zelena butičnost

Iz prakse za boljšo prakso

Tudi turizem ima svoj SRIP

Podim 2022 se je iz digitalnega sveta pod odrske žaromete vrnil v 
velikem slogu

Podjetja v regiji

5. mednarodna konferenca Tehnologije in poslovni modeli za 
krožno gozdarstvo

Aktivno in zdravo staranje zaposlenih

Energetska učinkovitost malih in srednje velikih podjetij za zeleno 
prihodnost 

Zeleni vodik – prispevek k prehodu v brezogljično družbo 

Mehke veščine in zeleni prehod 

Kršitev bolniškega staleža in izredna odpoved pogodbe o 
zaposlitvi 

Regijski svet za davčno in finančno področje 

Mojih 5: Alenka Iskra 

Mojih 5: Marko Kokol 
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www.paloma.si

Paloma investira
Po uspešni naložbi v nov papirni stroj je Paloma kljub dramatičnemu povi-
šanju cen energentov na tržišču pričela s prenovo in investicijo v dve novi 
konfekcijski liniji in avtomatizirano visoko regalno skladišče. Za prenovo in 
modernizacijo linij je Paloma pridobila subvencijo v višini 8 milijonov evrov. 
Projekt je časovno zastavljen za naslednji dve leti in v prvi fazi zajema rušenje 
obstoječega regalnega skladišča ter proizvodnih prostorov dveh obstoječih 
konfekcijskih linij. V drugi fazi bo na mestu porušenih prostorov zgrajena nova 
proizvodna hala z možnostjo postavitve štirih konfekcijskih linij z novim pakir-
nim delom in paletizacijo, nad proizvodnimi prostori pa bo avtomatsko visoko 
regalno skladišče. 

www.lumar.si

Lumar potrjuje svojo odličnost 
Podjetje Lumar, edini slovenski proizvajalec montažnih hiš z 
okoljskim certifikatom Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG), je 
potrdilo kakovostno in odlično delo s ponovnim prejemom tega 
priznanja. Če je bilo v preteklosti in pri prvem ZKG vse skupaj bolj 
usmerjeno v energetsko učinkovitost, je tokrat govor o bistveno 
širšem konceptu, namreč o zagotavljanju trajnostnega, zdravega 
in kakovostnega bivalnega ugodja v kombinaciji z uvajanjem teh-
nološko naprednih digitalnih sistemov v hišo, kar skupaj pripomo-
re k nižji rabi energije, nizkim stroškom skozi celoten življenjski 
cikel in visokemu bivanjskemu ugodju. Okoljski certifikat ZGK je 
prevzel direktor Lumarja Marko Lukić.

www.paloma.si

Dr. Stevan Lomić, novi predsednik Palome 
Cilj Palome je, da postane kompetenčni center skupine SHP za visokokako-
vostne izdelke higienskega papirja in vodilni proizvajalec v regiji Jugovzho-
dne Evrope in širše. Da bi združili sinergije vodstva organizacije in investicij 
je nadzorni svet na mesto predsednika uprave imenoval dr. Stevan Lomića, ki 
je hkrati tudi tehnični direktor SHP skupine in investicijski direktor Palome. V 
upravi Palome sta tudi Michal Vavrinčík, glavni finančni direktor skupine SHP, 
in Jernej Tovšak, direktor prodaje in marketinga SHP Group Adria. Dosedanji 
predsednik uprave Palome Richard Žigmund ostaja predsednik uprave skupine 
SHP.
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www.civis.si

20 let Civisa, d. o. o. 
Podjetje Civis je eno izmed vodilnih podjetij severovzhodne Slovenije s področja 
varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Ekipa, ki šteje že skoraj 20 za-
poslenih, letos obeležuje že 20. leto uspešnega delovanja. Strokovni sodelavci 
in sodelavke se s podporo ostalih zaposlenih trudijo, da načelo »Nič nezgod pri 
delu!« uresničujejo v največji meri na prav vsakem delovišču. Direktor mag. Du-
šan Bezjak: »Zaposleni so za delodajalca največje bogastvo, saj si brez njih ne 
moremo predstavljati izvajanja delovnih procesov. Zato jih je potrebno pripraviti 
in usposobiti, da se bodo lahko uspešno spopadali z izzivi, s katerimi se sre-
čujejo pri svojem delu. Še posebej je to pomembno za delo na najzahtevnejših 
gradbiščih in deloviščih.«

www.azm-lu.si

100-letnica Andragoškega zavoda 
V sredo, 25. maja, je v Narodnem domu v Mariboru potekala slav-
nostna prireditev obeležitve 100-letnice delovanja Andragoškega za-
voda Maribor – Ljudske univerze. S kulturno-umetniškim programom 
in razstavo je bilo občinstvo popeljano skozi stoletno zgodovino 
delovanja zavoda. Ob tej priložnosti je mariborski župan Saša Arse-
novič zavodu podaril mestni pečat Maribora ob 100-letnici delovanja 
na področju izobraževanja in vseživljenjskega učenja.

www.zav-sava.si 

Novo vodstvo v Zavarovalnici Sava
V začetku maja 2022 je vodenje Zavarovalnice Sava prevzel Jošt Dolničar, 
univerzitetni diplomirani pravnik z izredno bogatimi izkušnjami iz zava-
rovalništva. Po 9-letni karierni poti v Zavarovalnici Triglav se je leta 2006 
pridružil Zavarovalni skupini Sava – najprej kot pomočnik uprave Save Re, 
od decembra 2008 naprej pa kot član uprave. Od avgusta 2016 do maja 
2017 je upravo Save Re tudi vodil. Ima veliko izkušenj kot član nadzornih 
svetov, med drugim je do oktobra 2021 vodil nadzorni svet Zavarovalnice 
Sava. Je tudi član sveta Slovenskega zavarovalnega združenja ter predse-
dnik izvršnega odbora Veslaške zveze Slovenije in član izvršnega odbora 
Olimpijskega komiteja Slovenije.

2018-07 civis napis.indd   1 9/7/18   21:57 
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15. vlada Republike Slovenije

1. junija 2022 je državni zbor potrdil 15. slovensko vlado, ki jo vodi predsednik vlade dr. Robert Golob. Vlada predstavlja 
izvršilno oblast in je odgovorna državnemu zboru, ki jo tudi potrjuje. Sestavljajo jo predsednik vlade in ministri. 
 
Vladno koalicijo sestavljajo Gibanje Svoboda, Socialni demokrati (SD) in Levica.

15. vlada in 10. premier 
Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu

Dr. Robert Golob predsednik vlade

Luka Mesec podpredsednik vlade in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

Tanja Fajon podpredsednica vlade in ministrica za zunanje zadeve

Danijel Bešič Loredan podpredsednik vlade in minister za zdravje 

Matjaž Han minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

Marjan Šarec minister za obrambo

Boštjan Klemenčič minister za finance

Tatjana Bobnar ministrica za notranje zadeve

Dominika Švarc Pipan ministrica za pravosodje

Sanja Ajanovič Hovnik ministrica za javno upravo

Igor Papič minister za izobraževanje, znanost in šport

Aleksander Jevšek minister za področje razvoja, strateške projekte in kohezijo

Bojan Kumer minister za infrastrukturo

Asta Vrečko ministrica za kulturo

Irena Šinko ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uroš Brežan minister za okolje in prostor

Matej Arčon minister brez listnice za zamejce in Slovence po svetu

Emilija Stojmenova Duh ministrica brez listnice, pristojna za digitalno preobrazbo 
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Državni zbor Republike Slovenije sestavlja 90 poslank in 
poslancev, tokrat jih kar 22 prihaja iz Podravja. Na vse 
smo naslovili vprašanje: 

Ali podpirate vzpostavitev avtonomnih regij, ki bodo  
sposobne odgovarjati na izzive družbeno-prostorskega  
in gospodarskega razvoja Slovenije? Ali podpirate  
vzpostavitev enotne regije Podravje? 

V nadaljevanju objavljamo vse prejete odgovore.

Andreja Rajbenšu, poslanka Gibanja Svoboda

Tako v koaliciji kot tudi v Gibanju Svoboda si bomo v dialogu prizadevali za regionalizacijo 
Slovenije z ustanovitvijo manjšega števila avtonomnih regij, ki bodo sposobne odgovarjati na 
izzive družbeno-prostorskega razvoja. Pospešili bomo postopke decentralizacije in dekon-
centracije državnih institucij ter spodbujali medobčinsko sodelovanje skozi širjenje možnosti 
ustanavljanja medobčinskih skupnih služb ter vlogo mest kot regijskih središč. Prihajam s 
Štajerske in bi si želela avtonomne regije, vendar pa bo pred tem potrebna analiza pristojnega 
ministrstva in preučitev vseh možnih opcij.

Bojana Muršič, poslanka SD

Vsekakor zagovarjam vzpostavitev avtonomnih regij, ki bodo smiselno, tako po geografskem kot 
tudi družbeno-razvojnem in kulturnem vidiku, sledile zaokroženim celotam, na katere so ljudje 
in gospodarstvo vezani že sedaj. V prvi vrsti morajo regije imeti soglasje ljudi, da jih ti sprejmejo 
za svoje, le na ta način bo mogoč pričakovani razvoj posamičnih območij, da se bodo uspešno 
zoperstavila negativnim posledicam centralizacije, med drugim izrazitim dnevnim migracijam, 
visokim cenam stanovanj in zemljišč, nasploh neenakomernemu razvoju Slovenije. 

V koalicijski pogodbi smo se zavezali k pospešitvi vzpostavitve regij, sama pa sem zagovornica 
takšne regijske ureditve, ki, kot rečeno, jo bo sprejela za svojo večina ljudi, ob tem, da bo morala 
tudi država, glede na specifičnosti in potrebe posamičnih regij, le-tem zagotoviti usmerjene in za 
njih najbolj optimalne ukrepe. 

Jožef Lenart, poslanec SDS

Da. Podpiram vzpostavitev pokrajin, ker verjamem, da je bila politika okrog tega vprašanja premalo 
aktivna in vztrajna. Štajerska v razvoju zaostaja za osrednjo Slovenijo, za Ljubljano pa 
zaostajajo vsa druga mesta in vse druge »regije«. Ta razvojni zaostanek lahko zmanjšamo 
z avtonomnimi regijami. Sam se nagibam k enotni štajerski regiji s sedežem na Ptuju, ker 
menim, da bi lahko le močna Štajerska uspešno lobirala proti starim centrom gospodarske in 
finančne moči. Če hočemo doseči gospodarski preboj, moramo zagotoviti tudi infrastrukturo. 
Prav tako moramo obdržati dve kohezijski regiji, da bomo na vzhodu še naprej črpali sredstva 
iz kohezije EU. Temu pa v Ljubljani žal niso več naklonjeni.

Suzana Lep Šimenko, poslanka SDS

Podpiram vzpostavitev avtonomnih regij. V prvi fazi se mi zdi bolj kot določitev števila regij in 
območja posamezne regije ključna določitev prenosa področij in pristojnosti z državne ravni na 
regionalno.

Poslanke in poslanci Podravja o gospodarstvu 
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Martin Marzidovšek, poslanec Gibanja Svoboda

V Gibanju Svoboda smo v programu zapisali, da bomo poskrbeli za skladen in enakomeren regi-
onalni razvoj in si prizadevali za pospešitev vzpostavitve regij v državi, kar bo omogočilo decen-
tralizacijo razvoja na področju vseh vrst politik. Pospešitev decentralizacije in regionalizacija 
Slovenije imata pomembno mesto tudi v koalicijski pogodbi. Kot je zapisano, podpiramo usta-
novitev manjšega števila avtonomnih regij, ki bodo sposobne odgovarjati na izzive družbeno-
-prostorskega razvoja. Seveda bosta zato nujna tudi dialog in sodelovanje tako s stroko kot z 
lokalnimi skupnostmi – tudi v primeru morebitne vzpostavitve enotne regije Podravje.

Darko Krajnc, poslanec Gibanja Svoboda

V stranki Gibanje Svoboda podpiramo decentralizacijo in policentrični razvoj z regionalizacijo, 
ki bi povečala učinkovitost delovanja in projektov na regijski ravni. Ne želimo zgolj še enega 
administrativnega vmesnika, brez pristojnosti in sredstev.

Enotna regija Podravje je realna opcija, bo pa potrebno velikost in pristojnosti regij načrto-
vati strateško. Verjamem, da je na terenu veliko apetitov in želja, ki bodo predvsem pri odlo-
čitvi o številu in sedežih regij kamen spotike. Upam in verjamem, da bosta prevladala razum 
in ocena smiselnosti ter da se bo tudi na ravni regij razvoj odvijal uravnoteženo.

Dr. Tatjana Greif, poslanka stranke Levica

Pod regionalizacijo si predstavljamo ustanovitev utemeljenih avtonomnih regij, ki bodo sposobne 
odgovarjati na bodoče izzive družbeno-prostorskega razvoja. Davčni odpustki in druge spodbude 
za zasebna podjetja ne bodo rešili problema decentralizacije, pač pa ga mora država primarno 
reševati z načrtno politiko javnih investicij v proizvodne dejavnosti in infrastrukturo podrazvitih 
regij. Za policentričen razvoj je treba pospešiti procese decentralizacije in regionalizacije. Smiselno 
bi bilo razmisliti o prestavitvi sedežev nekaterih državnih institucij iz Ljubljane na druga območja. 
Javne storitve (pošta, banka, UE idr.) morajo biti dostopne in morajo zagotavljati učinkovit in 
dostopen javni servis, zato je decentralizacija osnovnih storitev nujna. 

Potrebni so koraki, s katerimi bi dosegli ne le upravno, ampak konkretno decentralizacijo države. 
Ključno je zagotavljanje javnega, hitrega in učinkovitega prevoza, primerna stanovanjska politika, 
zagotavljanje vseh potrebnih javnih storitev v lokalnem okolju (vzgoja in izobraževanje, zdravstvo, 
infrastruktura, kulturne in športne kapacitete …) ter javne investicije v decentraliziran ekonomski 
razvoj države. Ob izpolnitvi vseh navedenih ukrepov mladi ne bi čutili potrebe za preselitev v 
prestolnico, ampak bi imeli kopico razlogov, da živijo izven nje.

V Mariboru se je v zadnjih desetletjih zgostilo vse, kar je slabega v kapitalizmu. Iz največjega indu-
strijskega središča, s tisoči in tisoči delovnih mest in tako rekoč samozadostno proizvodnjo v vseh 
panogah – kam smo prišli, kakšno je to naše mesto danes?  Danes, ko rastejo cene osnovnih 
življenjskih potrebščin, je skrajni čas, da se pogovorimo o pridobitvi vsaj dela te preteklosti. Nem-
čija, denimo, danes že razmišlja o reindustrializaciji, industrija in proizvodnja se vračata v Evropo, 
morda se Maribor lahko zamisli v to smer.

Ob tem se v Levici zavzemamo za premislek o obveznih nalogah občin in njihovi kategoriza-
ciji, ki naj bo osnova za oblikovanje vzdržnega modela financiranja v skladu z obsegom dodelje-
nih nalog. Poleg tega je potrebno razvojno prikrajšanim občinam dodeliti manjši obseg nalog in 
sočasno zagotoviti več sredstev za njihovo udejanjanje. Le na tak način bodo dobile možnost za 
odpravo razvojnega zaostanka. Jasen nabor nalog je potrebno določiti tudi za mestne občine ter 
zagotoviti stabilen vir njihovega financiranja. 

Poslanke in poslanci Podravja o gospodarstvu 



8 AKTUALNO

Na nekaj gospodarstvenikov iz Podravja smo naslovili 
vprašanje:

Katera tri vprašanja mora prihajajoča vlada reševati 
prioritetno?

V nadaljevanju objavljamo prejete odgovore.

Rado Vračko, Expobiro, d. o. o.

1. Lani je bil sprejet Gradbeni zakon, v veljavo je stopil 1. 6. 2022. Podzakonski akti, kot 
so Pravilnik o začasnih objektih, Uredba o razvrščanju objektov …, še niso sprejeti. 
Pričakujemo, da bodo ti akti sprejeti prioritetno.

2. Pričakujemo hitrejšo obravnavo vlog za izdajo bivalnih viz. Delavce nujno potrebu-
jemo; ko jih najdemo in izberemo v tujini, pa traja še kakih 6 mesecev, da uredimo 
vse potrebne dokumente. Nesprejemljivo!

3. To ni urgentno, pričakujemo pa: izenačitev statusa tovornih in osebnih službenih 
vozil z vidika DDV. Po sedanji zakonodaji pri vozilih z 8 ali 9 sedeži, ki so registrirani 
kot osebno vozilo, vhodnega DDV ne moremo uveljavljati niti pri nabavi vozila niti pri 
servisiranju …, kot to velja za tovorna vozila.

Nuša Ferenčič, FAM-NT, d. o. o.

Vlada, ki je prisegla takoj v juniju, si je glede na koalicijsko pogodbo zadala visokole-
teče cilje. Nisem sigurna, če so z njo v zadostni meri prisluhnili gospodarstvu, če sploh. 
Sama sem bila zaposlena 20 let v malem gospodarstvu in le-to si je s pomočjo PKP 
ukrepov pomagalo v času epidemije covida-19, kateri je bil podvržen celoten svet, ne 
samo Slovenija. Od vlade pričakujem, da bo prioritetno pristopila k reševanju cen ener-
gentov in surovin, problemu pomanjkanja delavcev na praktično vseh področjih in 
nadaljevala z ustrezno davčno politiko, ki bo podpora tržnemu gospodarstvu, v katerem 
delujejo naša podjetja in družbe. Vse to dodatno otežuje nastop našega gospodarstva 
na svetovnem in domačem trgu.
 

Marjan Bezjak, direktor F. A. MAIK d. o. o. 

Naj pusti, DA bo gospodarstvo lahko kvalitetno delalo. Naj spremenijo tolmačenje 
besednega zaklada iz YU: 

• regres zaposlenih se imenuje 13. plača – udeležba zaposlenih pri dobičku,
• božičnica je 14. plača, kjer smo vsi sodelavci deležni nagrade ob dobrem 

zaključku poslovnega leta.

Mag. Matjaž Andric, predsednik uprave Primat, d. d.

Trije odprti izzivi/vprašanja:

1. Poslovno okolje v Sloveniji je v primerjavi z drugimi nekonkurenčno zaradi:
• pogostega spreminjanja zakonov,
• naraščajočih stroškov dela na eni strani ter kompliciranih postopkov pridobivanja 

delovne sile iz tujine na drugi.
2. Potrebno je zagotoviti, da podjetja v Sloveniji ne bodo imela slabših pogojev zaradi 

višjih cen energentov kot podjetja v okolici (npr. Madžarska, Srbija). Ni logično, da so 
se cene električne energije tako povečale, če jo sami proizvedemo med 85 in 93 %.

3. Epidemija covida-19 je izčrpala industrijski sektor, ki nima več nobenih rezerv. 
Država se lahko na drugi strani ugodno zadolžuje in bi lahko na ta način zagotovila 
del likvidnosti podjetjem.

Pričakovanja gospodarstva od 15. vlade RS
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Pričakovanja gospodarstva od 15. vlade RS
Inovacije 
Podravja 2022

V preteklih letih je bilo tako na regionalni kot tudi na 
nacionalni ravni podeljenih veliko priznanj za inova-
tivne predloge, ki so jih podjetja, društva, različne 
inštitucije in tudi posamezniki in posameznice prija-
vili na razpis regionalnih in nacionalne zbornice. Ne 
glede na številna v preteklosti podeljena priznanja 
je vsako priznanje pomembno, na nek način v tis-
tem trenutku najpomembnejše! Dokazuje namreč, 
da ideje nikoli ne zastanejo, da vsaka od njih poraja 

novo in daje možnost izboljšavi, inovaciji, novemu iz-
delku ali storitvi, napredku v individualnem razvoju, 
razvoju podjetja in razvoju družbe. Zato tudi v Pod-
ravju vsako leto znova poiščemo najboljše med naj-
boljšimi. 21. junija smo jih podelili na regionalnem 
izboru, nacionalna priznanja GZS za inovacije, ki 
predstavljajo izbor najboljših inovacij izmed najbolj-
ših v regijah, pa bodo podeljena 20. septembra 2022 
na Dnevu inovativnosti.

Predstavitev inovacij in 
njihovih inovatork ter 

inovatorjev si oglejte v 
Katalogu dobitnikov 

priznanj 2022, ki ga je ŠGZ 
izdala ob letošnjem izboru. 

Štajerska gospodarska zbornica
Ulica talcev 24, 2000 Maribor

T: 02 220 87 00, info@stajerskagz.si, www.stajerskagz.si

Podelitev priznanj  
za najboljše inovacije 
podravske regije 

 21. junij 2022

Partnerji:
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Dogodek je bil v Dominikanskem samostanu na Ptuju 
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Zlata priznanja je prejelo 6 inovacij: 

1. Ekosen, d. o. o., za Sunlife Table – popolnoma nov način ogrevanja miz na prostem. Gre za 
nizkotemperaturni panel, ki je za 86 % varčnejši od ostalih električnih grelcev. Prilagojen je za 
vgradnjo pod mizo in neposredno ogreva osebe, ki sedijo za mizo.

2. HighFly, d. o. o., za FLYWAY – električni vodni skiro. Je prvi električni vodni skiro na svetu, ki je 
varen tako za družine in otroke, ki si želijo mirne vožnje, kot tudi za adrenalinske entuziaste, katerim 
cilj je napredna vožnja.

3. IOS, inštitut za okoljevarstvo in senzorje, proizvodnja, trgovina in storitve, d. o. o., za MeatQ 
– senzor za svežost perutninskega mesa, ki omogoča sledljivost svežine pakiranega perutninskega 
mesa. Inovacija omogoča zmanjševanje po nepotrebnem zavrženega mesa, ki mu je potekel rok trajanja, 
zmanjšuje tveganja za potrošnika, da bi ta zaužil meso, ki se je pokvarilo še pred iztekom roka trajanja, in 
omogoča odkrivanje nepravilnosti v upravljanju in distribuciji pakiranih perutninskih izdelkov.

4. Menerga, d. o. o., za ogrevanje in hlajenje stavb s pomočjo hibridne geoenergetike; gre za celostno 
energetsko-cirkularno rešitev, ki odvečno toplotno energijo poleti shranjuje za zimski čas, odvečno hladilno 
energijo zime pa shranjuje za poletni čas. Inovacija omogoča, da je zgradba lahko samooskrbna. 
Implementirati jo je nadvse enostavno. 

5. Juniba, d. o. o., za pametni sistem za nadzor nad zdrsom sidra, ki obravnava ključno potrebo 
pomorcev – izboljšati zanesljivost in splošno izkušnjo sidranja. Produkt je namenjen različno izkušenim 
pomorcem kot tudi drugim deležnikom v navtičnem turizmu. 

6. 4inovations, d. o. o., za Mark Eco System MES-MFR1 – magnetni tokovni resonator za 
nizke pretoke  – sistem za odpravo vodnega kamna v napravah z nizkimi pretoki, priključenih 
na vodovod. Je edinstveni sistem, ki nastajanje vodnega kamna ne samo preprečuje, temveč 
tudi čisti nanose obstoječega vodnega kamna le s pretokom vode. 

Dr. Roman Glaser, predsednik ŠGZ, Aleš Babič, Ekosen, d. o. o., Kristijan Kočiš, Juniba, d. o. o., Darko Kostantinovič,  
4 inovations, d. o. o., mag. Aleksandra Podgornik, direktorica ŠGZ, mag. Tadej Muršič, Menerga, d. o. o., Luka Popovič, 
IOS, d. o. o.

Glede na dosežene točke na našem  
regionalnem izboru so se v nacionalni 
izbor uvrstile inovacije:
 

• FLYWAY – Električni vodni skiro, 
podjetja HighFly, d. o. o.,

• Sunlife Table, podjetja Ekosen, d. o. o. in
• MeatQ – Senzor za svežost  

perutninskega mesa, IOS, inštitut  
za okoljevarstvo in senzorje,  
proizvodnja, trgovina in storitve, d. o. o. 
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Srebrna priznanja je prejelo 6 inovacij: 

1. eAvio, d. o. o., za eAvio Club, prilagodljivo programsko rešitev za letalske klube, letalske šole in lastnike 
športnih letal, ki s pomočjo mobilnega vmesnika omogoča vnos pomembnih podatkov preko telefona, 
plačevanje za najem letal s kreditnimi karticami in sledenje ter oddajo.

2. Impol R in R, d. o. o., za samoprepoznavne aluminijeve zlitine, inovacijo, ki zagotavlja univerzalno 
sledljivost aluminijevih zlitin po vrsti, proizvajalcu in nahajališču v ELP in s tem omogoča njihovo hitro 
in učinkovito ločevanje po posameznih zlitinah in poreklu. Inovacija, ki se že trži, omogoča razogljičenje 
proizvodnje in ustvarjanje precejšnje dodane vrednosti.

3. Intera, d. o. o., za Intrix HRM – najboljša pot do sanjske ekipe sodelavcev. Gre za varen, enostaven, 
pregleden in prilagodljiv sistem v oblaku za spremljanje in razvoj kadrov, ki je dostopen preko računalnika, 
tablice ali mobilnega telefona. 

4. Ledinek Engineering, d. o. o., za XM-PRESS – avtomatsko stiskalnico za križno lepljenje lesa 
v masivne elemente manjšega formata, ki omogoča industrijsko izdelavo segmentov sten in stropov 
v proizvodnih prostorih proizvajalca in enostavno, hitro in učinkovito montažno gradnjo na mestu 
postavitve objekta.   

5. Nova KBM, d. d., za inteligentno robotizacijo procesov v bančništvu, ki pospeši in poenostavi 
procese, zmanjša tveganje napak in poveča zanesljivost izvedbe. Banka je kot prva v Sloveniji uvedla 
klepetalnik, ki komunicira s strankami v slovenskem jeziku, in RPA orodje z UI, ki omogoča večjo 
natančnost pri obdelavi podatkov in dokumentov. 

6. Talum, d. d., za kondenzator za toplotne črpalke za ogrevanje vode pod blagovno znamko 
HEATRAPLATES, ki zaradi materialnih lastnosti in izvedbe pretočnih kanalov z nizkim volumnom in 
optimiziranim dizajnom omogoča uporabo vnetljivih organskih plinov ob doseganju visoke učinkovitosti. 

Vesna Nahtigal, izvršna direktorica GZS, Rajko Habjanič, Talum, d. d., dr. Aleksandra Brdar Turk, Nova KBM, d. d., Gre-
gor Čepek, eAvio, d. o. o., mag. Simon Madžarac, Impol R in R, d. o. o., Marko Bauman, Intera, d. o. o., Robert Gašparič, 
Ledinek Engineering, d. o. o.

Štajerska gospodarska zbornica
Ulica talcev 24, 2000 Maribor

T: 02 220 87 00, info@stajerskagz.si, www.stajerskagz.si

Podelitev priznanj  
za najboljše inovacije 
podravske regije 

 21. junij 2022

Partnerji:
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Bronasta priznanja so prejele 3 inovacije:

Priznanja za inovativne rešitve so prejele 4 inovacije:  

1. Evitel, d. o. o., PE Goričke iže za konopljino ižo – CO2, grajeno iz naravnih materialov, ki doprinesejo h 
kakovostnemu in zdravemu bivanju v sozvočju z lokalnim in zelenim okoljem, pripevajo pa tudi k 
razogljičenju ter zelenemu in krožnemu gospodarstvu.

2. Kreal inženiring, d. o. o., in eAvio, d. o. o., za vadbo plezanja na daljavo – modularen sistem, ki 
omogoča razne oblike uporabe, vodenja, spremljanja napredka plezanja, razne oblike komuniciranja med 
plezalci, vaditelji, postavljalci smeri. 

3. Svetovno združenje ljubiteljev harmonik za Vharmonika – virtualnega učitelja igranja na har-
moniko. Spletna platforma Vharmonika je inovativen način, kako se lahko igranja na harmoniko nauči 
vsak, ki ima računalnik ali pametno mobilno napravo s spletno povezavo kar iz udobja domačega doma 
na cenovno dostopen način. 

1. Green Solutions, Uroš Blažič, s. p., za ekološki kozarec za življenje.  To je povraten kozarec za 
uporabo na prireditvah in hkrati dober oglaševalec, ki v primeru, da ga obiskovalec odnese domov, 
omogoča oglaševalcu, da preko QR kode še vedno ostane v stiku z njim, ga obvešča o novostih, 
programu, akcijah ter s tem pospešuje svojo prodajo in dviguje image svoje blagovne znamke. 

2. Hortikulturno društvo Maribor za zvončkijado.  Spletna platforma Vharmonika je inovativen 
način, kako se lahko igranja na harmoniko nauči vsak, ki ima računalnik ali pametno mobilno napravo s 
spletno povezavo kar iz udobja domačega doma na cenovno dostopen način. 

3. Občina Lovrenc na Pohorju za WEB CEACUS – spletno stran za ranljive skupine., ki zagotavlja 
dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z določenimi zdravstvenimi 
omejitvami. 

4. Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d. d., za eHišnik.  Preventivna storitev na daljavo 
– eHišnik omogoča splošne preventivne informacije v obliki strokovnega svetovanja, ogled težav v 
domu na daljavo in morebitni dogovor ogleda v živo.  

Dr. Marjan Leber, predsednik komisije 
za izbor inovacij pri ŠGZ, Vojko Selinšek, 
Svetovno združenje ljubiteljev harmonik, 
Nataša Gerič Pal, Evitel, d. o. o., PE Goričke 
iže, Gregor Čepek, Kreal inženiring, d. o. o., 
in eAvio, d. o. o.

Krunoslav Karlovčec, MGRT, Sektor za pod-
jetništvo, Uroš Blažič, Greensolutions, Uroš 
Blažič, s. p., Meta Šepic Pivec, Hortikulturno 
društvo Maribor, Tim Horvat, Zavarovalnica 
Sava, d. d.

Nacionalna partnerja projekta izbora inovacij Medijski sponzor

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

Čaka nas prehranska kriza 

4. Štajerski gospodarski 
forum je potekal 18. maja 
2022. Skenirajte QR kodo 

in si oglejte oddajo.

4. ŠGF
Nedvomno je pandemija razkrila krhkost sve-
tovnega prehrambnega sistema. In potem se 
je februarja zgodila vojna v Ukrajini in nič ne 
kaže na skorajšnji konec. Ukrajina in Rusija sta 
na svetovnih trgih izjemno pomembni pridelo-
valki hrane in čeprav Slovenija ni neposredno 
odvisna od uvoza hrane iz teh dveh držav, do-
gajanje tako ali drugače nedvomno vpliva tudi 
na slovenski trg in cene živilskih izdelkov. Prak-
tično vse mednarodne institucije pričakujejo in 
napovedujejo obsežen vpliv vojne na življenje 
ljudi in na celotno svetovno gospodarstvo. Ne 
samo v Sloveniji, praktično v celotni Evropi je 
postala čudežna beseda »samooskrba«. No, o 
samooskrbi je govor že nekaj časa, prav velikih 
sprememb v povečevanju samooskrbe s hrano 
pa v Sloveniji ni zaslediti. Obratno – praktično 
na vseh prehranskih artiklih je Slovenija v vi-
soki meri odvisna od hrane od drugod. In ker 
v Sloveniji kljub dolgoletnim dogovarjanjem še 
vedno nimamo delujočih prehranskih verig, je 
hrana tudi dražja in hkrati ne daje zadovoljivih 
odgovorov obstoječim pridelovalcem in tudi ne 
živilskopredelovalni industriji. Nova vlada je ta-
koj ob izvolitvi izpostavila, da je ena od njenih 
prednostnih nalog ukrepanje zoper prehransko in 
energetsko draginjo in da bodo do konca junija 
pripravili predlog ukrepov. Delovno skupino vodi 
predsednik vlade, v njej so ministri za gospodarstvo, 
infrastrukturo, kmetijstvo, delo in finance.

Andrej Rebernišek, 
direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj
Enver Šišić, 
generalni direktor in predsednik kolegija  
direktorjev Perutnine Ptuj, d. o. o. 
Dr. Mitja Krajnc, 
tehnični direktor Žipo Lenart, d. o. o. 

ŠTAJERSKI GOSPODARSKI FORUM
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V mesecu juniju smo v okviru SPOT Svetova-
nje Podravje, v organizaciji ZRS Bistra Ptuj, pod-
jetjem omogočili obisk delegacije v Sarajevo. 
Namen obiska je bil ogled in izmenjava dobrih 
praks ter odpiranje poslovnih priložnosti, udele-
žilo se ga je 16 podravskih podjetij. Podjetjem 
se je najprej predstavila Mednarodna univerza 
Sarajevo (International University of Sarajevo – 
IUS), kjer ponujajo 15 programov za študente in 
študentke iz 45 držav. Prorektorica za mednaro-
dno sodelovanje in raziskave je predstavila vse 
dosežke univerze v preteklem akademskem letu 
in projekte, v katere je vključena univerza. Na 
področju projektov se ponujajo tudi možnosti 
za sodelovanje s ŠGZ in ZRS Bistra Ptuj. Razka-
zali so nam svoj razvojni in raziskovalni center, 
kamor so vključeni številni laboratoriji, ki študen-
tom in študentkam posameznih področij omo-
gočajo raziskovalno delo z vrhunsko in sodobno 
opremo. 

Drugi dan so nas sprejeli na Privredni komori 
kantona Sarajevo, kjer smo po predstavi-
tvah institucij nadaljevali z osebnimi razgo-
vori med slovenskimi in sarajevskimi podje-
tniki. Poslovna srečanja z individualnimi raz-
govori so odlična priložnost za navezovanje 
stikov, izmenjavo izkušenj in poslovnih infor-
macij ter prenos dobrih praks, nekatera pod-
jetja so namreč že nakazala možnosti poslov-
nih priložnosti v Sarajevu. Kot ŠGZ pa smo 
se s predstavniki Privredne komore kantona 
Sarajevo dogovorili za nadaljevanje sodelova-
nja, predvsem v obliki gospodarskih delega-
cij in sodelovanja v projektih. Kontakti, ki smo 
jih pridobili, bodo olajšali svetovanja na SPOT 
točki, ki se navezujejo na poslovanje z Bosno 
in Hercegovino. Tudi podjetniki so dogodek 
ocenili kot zelo koristen in si seveda želijo še 
več takšnih priložnosti.

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

Vesna Herženjak
SPOT svetovalka
vesna.herzenjak@stajerskagz.si

Odpiranje poslovnih 
priložnosti in ogled dobrih 
praks v Sarajevu
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Turizma brez turističnih 
delavk in delavcev ni   
Gostinstvo in turizem je izredno zahtevna in občutljiva panoga. 
Po največji »zdravstveni« krizi v novejši zgodovini, ki smo ji 
bili priča pretekli 2 leti, sledi nova, velika kadrovska kriza, pred 
katero si vsi zatiskamo oči, kajti rešitve ni na dlani. Verjamem, 
da nikoli več ne bo, kot je bilo, kar pa ne pomeni, da ne more biti 
bolje. Preteklih dogodkov ne gre spremeniti, smo pa vsi odgo-
vorni za to, kakšen jutri bomo imeli kot celotna družba. Morda 
smo v času neobratovanja hotelov, gostinskih lokalov in resta-
vracij spoznali, da je izredno lepo popiti dobro kavo ali kozarec 
hladnega vina, pojesti kaj resnično okusnega, lokalnega in kvali-
tetnega, povrhu vsega v prijetni družbi, urejenem okolju s prija-
zno in strokovno postrežbo. Kolikokrat ste ob takšnem doživetju 
pomislili in bili hvaležni natakarju ali kuharju, da je za vas pripra-
vil naročeno in vam polepšal tisti trenutek ali morebiti kar celo-
ten dan? Kolikokrat ste pripravljeni potrpeti, razumeti in malce 
počakati strežno osebje, katerega vsesplošno pomanjkanje 
vlada ne samo v naši srenji, ampak tudi globalno? Morda je čas, 
da naša panoga ponovno zaslovi kot priznana in cenjena. Morda 
je čas, da mladim predstavimo poklic natakarja in kuharja kot 
poklic prihodnosti, v katerem bodo radi ustvarjali, se izražali in 
nabirali izkušnje, kjer bodo dobro zaslužili in širili svoja obzorja. 
Morda je čas, da starši ponovno svoje otroke pošljemo po prve 
delovne izkušnje in prve zaslužene evre za brezbrižne počitnice 
nabirat prav v panogo gostinstva in turizma. Verjetno se vas 
velika večina vpraša, zakaj le? Zato, da bi kot družba lahko bili 
srečni, sproščeni in zadovoljni. Da bi se znova lahko vrtele nogo-
metne debate na gostinskih vrtovih, da bi se po službi z veseljem 
nadaljevala debata ob kozarcu vina, da bi družine znova pogosto 
zahajale na sobotna in nedeljska kosila in ustvarjale nepozabne 
spomine. Zato.

Vasja Ilešič
Predsednik Regijskega sveta malih hotelirjev 
ter Kooperative hotelirjev, z. o. o.
vasja@fivestar.si

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
ter SPIRIT Slovenija, javne agencije.
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Pogovor z Urošem Rozmanom, direktorjem Regionalne razvojne agencije za 
Podravje – Maribor (RRA Podravje – Maribor)

PREDSTAVLJAMO ČLANE

Turistična destinacija 
Štajerska
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Lahko na kratko predstavite RRA?

Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor (RRA 
Podravje – Maribor) je široko odprta razvojna agencija s šti-
rimi ključnimi fokusi.

Prvi je splošni regionalni razvoj – ukvarjamo se z regijskimi 
projekti, infrastrukturnimi projekti, prostorskim načrtova-
njem, mobilnostjo, varovanjem narave, dogovorom za razvoj 
regij ter razvojem podeželja – upravljamo dve lokalni akcij-
ski skupini. Samo na reki Dravi izvajamo šest projektov, ki so 
vezani na razvoj infrastrukture, plovnosti, vstopno izstopnih 
mest, poplav ter turizma.  

Drugi sektor je sektor za podjetništvo, kjer gre za splošno 
podjetniško podporo z različnimi programi. Smo vodilni par-
tner SPOT svetovanja Podravje in izvajamo program PONI 
Podravje, kjer vsake štiri mesece zaposlimo 12 oseb, želj-
nih podjetništva, ki jih tudi izobrazimo za nadaljevanje pod-
jetniške poti. Slovenska podjetja povezujemo s tujimi in tuja 
s slovenskimi, ustvarjamo poslovna partnerstva med slo-
venskimi in tujimi podjetniki. To je projekt EEN. V programu 
Invest Podravje skupaj z 41 občinami v regiji ter podjetji ana-
liziramo investicijske priložnosti, za katere se trudimo pri-
dobiti investitorje. Skupaj s ŠTP izvajamo projekt SIO, kjer 
pomagamo inovativnim podjetjem. Celotno podjetniško pod-
poro pa združujemo v Mrežnem podjetniškem inkubatorju 
Podravje, s prostori v štirih občinah.

Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu

PREDSTAVLJAMO ČLANE

RRA Podravje – 
Maribor je osrednja  
razvojna agencija v 
podravski regiji in  
skupaj s partnerskimi  
institucijami  
najpomembnejši člen za 
razvoj 41 občin v regiji. 
Zaradi zelo pomembe 
funkcije, ki jo opravlja, je 
ključno, da predstavlja 
najboljši servis občinam 
na področju  
regionalnega razvoja, 
projektne podpore  
črpanju evropskih  
sredstev, povezovanju, 
privabljanju investitorjev, 
razvoju turizma, pametni 
specializaciji ter podporo 
podjetniškemu okolju.

Projekti: Drava Natura 2000, Dravska kolesarska pot, 
Regijska štipendijska shema, Smart River, TUS Maribor 
2030, Dravska promenada, Plovnost na Dravi, Smacker, 
Mobilnostno vozlišče Maribor, Montana 174, Regionalno 
prostorsko planiranje

Projekti: EEN, PONI Podravje, SACHE, SPOT svetovanje, 
Mrežni podjetniški inkubator Podravje, Invest Podravje, 
Regionalno skrbništvo, SIO-ŠTP 2020-22 
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V tretjem sektorju – sektorju za raziskave, 
razvoj in inovacije dajemo poudarek pro-
jektom s področja krožnega gospodarstva, 
pametnim mestom ter digitalizaciji. Na 
tem področju sodelujemo tako s ŠTP, obči-
nami kot tudi javnimi podjetji. Finančno 
večji projekt, ki ga izvajamo, je Upsurge, 
kjer bomo analizirali onesnaženost zraka v 
Novi vasi ter izvedli omilitvene zasaditve ob 
Pekrskem potoku. 

Četrti sektor je turizem. Skupaj z obči-
nami ob reki Dravi in DRSI razvijamo pro-
dukt Drava Bike kot turistično priložnost 
reke Drave skupaj s produkti Drava Festival, 
Drava Splash in Drava Natura. V Partnerstvu 
za Pohorje skupaj s 30 partnerji razvijamo 
Pohorje kot povezano turistično destinacijo, 
v sklopu katerega delamo na infrastruk-
turi, promociji, lesnopredelovalni industriji, 
skratka na vsem, kar je pomembno za 
Pohorje. Naš cilj je povezati regijo v destinacijo 
Štajerska. Ime Štajerska želimo uveljaviti kot 
blagovno znamko.

To je pa veliko različnih projektov. Koliko pa 
vas je v Agenciji zaposlenih?
Trenutno nas je skupaj s ŠTP (v pripojitvi) 
zaposlenih 37 in delamo na približno 50 pro-
jektih. Smo najstarejša regionalna razvojna 
agencija v Sloveniji, prihodnje leto bomo 
dopolnili 30 let. 

Štajerska ali Podravje ali Spodnje Podravje 
ali Zgornje Podravje? Res potrebujemo 
toliko imen za isti prostor?
Ime je pomembno, pa vendar ne sme omejevati 
in obremenjevati. V primeru Dravske kolesarke 
poti smo na primer povezali Ptuj, Maribor 
in Koroško. Primer Pohorja – povezali smo 
Podravje, Koroško in savinjsko regijo. Verja-
mem, da bomo v turističnem smislu pove-
zali tudi Štajersko. Lahko pa označujemo z 
različnimi imeni posamezne sklope – eno je 
turizem, nekaj drugega pa administrativno 
pokrajinska delitev. V turizmu mej ni in jih 
ne sme biti. 

Mi smo in bomo vedno Štajerci, pili bomo 
štajersko vino in se počutili Štajerce in Šta-
jerke. Štajerska kot brand ima svojo moč in 
bila bi škoda, če tega ne bi znali izkoristiti. 
Drugi to znajo, recimo Brda, Julijske Alpe, 
Primorska, Dolenjska, Prekmurje, Koroška. 
Dokaz, da pa je regija nepovezana, tudi turi-
stično, je v podatku, da je od 41 občin v 
samo petih občinah – Maribor, Ptuj, Hoče, 
Slovenska Bistrica in Šentilj – več kot 90 % 
turističnih nočitev. Na drugi strani kar 25 od 
41 občin nima niti ene statistične nočitve. 
Skoraj polovica regije je, kar se tiče nočitve-
nih kapacitet, torej povsem mrtva. To sicer 
še ne pomeni, da turistično ni zanimiva. 

Štajerska je torej razdrobljena, lahko 
rečemo celo razdeljena regija.
Res je, vendar je potrebno poudariti, da je 
neko področje turistično bolj zanimivo, če 
je povezano, če izkoristi različnosti in se ne 
obremenjuje z mejami in imeni. Saj se zave-
damo, da bi bilo bolje, da delujemo pove-
zano, vendar je težko, če ti za to država ne 
da direktne spodbude.

V Agenciji smo si vedno želeli sodelova-
nja, zato spodbujamo občine in vse druge 
subjekte k sodelovanju. In poudarjamo, da 
moramo narediti korake v smeri povezova-
nja v regiji sami, saj bomo tako lažje prep-
ričali državo, da nas podpre. Izkušnje, ki 
jih v regiji ni prav malo, nam povedo, da je 
povezovanje samo zaradi denarja kratkega 

Projekti: Acces-3DP, Chain Reactions, GoDauBio, HAePPI, 
eNEET Rural, Pametno mesto Maribor, Ingenious, Gist, City 
Water Circle, Dear Food Wave, Winpol, Cinderela, Uraban 
Soil 4 Food, Upsurge

Projekti: Partnerstvo za Pohorje, Drava Bike, Naša Drava, 
Urban – turistična točka, Incoming agencija, Doživetja 
Bolfenk, Mikrodestinacija Kozjak, E-kolesarjenje na  
Pohorju, Prenova turističnih atrakcij na Pohorju
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rra-podravje.si

diha, na dolgi rok se ne obnese. Spomnimo 
se projekta RDO, v katerega je bilo vloženo 
veliko denarja, ja, tudi truda, pa vendar ne 
moremo govoriti o dolgoročno uspešnem 
projektu. Zgodbe v turizmu moramo graditi 
iz temeljev, iz pristnih potreb in zmožnosti 
ponudnikov. 

Država je sprejela novo strategijo turizma 
za obdobje 2022–2028. 
Tako je. In v njej je dodelala sistem pod-
pore destinacijam. Do sedaj je gradila na 
35 destinacijah, v glavnem gre za turi-
stično močnejše občine oz. regije, sedaj 
sta dodana dva dodatna nivoja destina-
cij. Uvaja se perspektivna destinacija – gre 
za podporo okoljem, v katerih so se župani 
že dogovorili, da bodo ustvarili neko desti-
nacijo, se povezovali in vanjo vlagali. Torej 
strategija podpira nekaj, kar je na terenu v 
turističnem smislu že živo. Uvaja pa se tudi 
možnost regionalne destinacije, katere se 
lahko ustanovijo samo v primeru, ko se med 
seboj povezujejo že obstoječe destinacije. 
Vodilne destinacije in destinacije v razvoju 
bo država podpirala v smislu dela s ponu-
dniki, dela na produktih, na infrastrukturi. 
Regijske destinacije pa bi se podpirale na 
področju skupnih produktov, promocije in 
marketinga. 

Na ravni države je STO glavni partner na 
področju promocije turizma. Če bo STO pre-
poznala regijske povezave, jih bo vključila v 
svojo shemo promocije. Na regionalni ravni 
je denar za promocijo bolje porabljen kot 
v primeru posamezne manjše destinacije. 
Sedaj je v Podravju osem destinacij, od tega 
dve vodilni. Pomembno je, da sklenemo 
partnerstvo in skupaj ustvarimo zgodbo, 
potem lahko pričakujemo podporo države 
in pridobimo sredstva za nujno potrebno 
promocijo. 

Boste prepričali občinske odločevalce?
Pomembno je, da vzpostavimo skupno bla-
govno znamko in na tem aktivno delamo 
že dobro leto. In vemo, da bo to še dol-
gotrajen proces. Vzpostaviti blagovno 
znamko vedno pomeni vlaganje tako časa 
kot denarja ter seveda sodelovanje in ener-
gije mnogih. Delamo na tem in ko bo država 
začela z realizacijo strategije, bomo tudi mi 
pripravljeni.

Kako je za našo regijo pomemben butični 
turizem?
Butični turizem je vedno bolj pomemben 
del turizma. Turizem je težko graditi samo 
na velikih, lahko sicer zelo zagretih in aktiv-
nih subjektih. Če hočemo imeti turistično 
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regijo, moramo narediti bistveno več v smislu infra-
strukture, promocije in še zlasti povezovanja. Veliki 
ponujajo veliko nočitvenih kapacitet, ki jih seveda pot-
rebujemo. Toda – tudi če ne bomo bistveno povečali 
števila nočitev, si želimo, da bodo ljudje hodili v naše 
kraje, vsaj na dnevne izlete. Zato potrebujemo majhne, 
butične bisere. Po koroni je v trendu predvsem outdoor 
turizem in okolje zanj je v naši regiji idealno. 

So pričakovanja glede turizma v regiji že razdelana? 
Naš prvi cilj je bil narediti akcijski načrt. V tem načrtu 
smo pregledali obstoječe strategije, saj želimo priti 
do skupnih točk. Štajerska je zelo heterogena. Imamo 
Pohorje, reko Dravo, mesti Maribor in Ptuj, Sloven-
ske gorice, Haloze, Ravno polje, Jeruzalem Slovenijo. 
Veliko različnosti na majhnem prostoru. 

Kje je tu letališče?
Se prebuja. Junija pričakujemo prve lete v Italijo. Na 
letališče smo v regiji dolgo gledali kot cargo letališče, 
kot center za logistiko. Božidar Dokl pa nam je odprl 

oči in ustanovil agencijo, ki bo privabljala turiste v Slo-
venijo. Gre za čarterske lete s celinskega dela Evrope. 
Prve lete pričakujemo med junijem in septembrom, 
in sicer iz treh italijanskih mest – Bolzana, Firenc in 
Napolija. Gre za domet do 700, 800 km, kar pomeni 
povsem nov trg. Nobenega dvoma namreč ni, letali-
šče je že sedaj v celoti pripravljeno za potrebe turizma, 
brez dodatnih vlaganj. Letališka steza je dovolj dolga 
za letala iz Evrope, imamo nov potniški terminal. 
Ostaja tudi podpora STO, ki nudi promocijsko pod-
poro. V Sloveniji turistov, ki bi prihajali z letali, do sedaj 
nismo imeli veliko in gre za neke vrste testno obdobje. 
Če bo potencial za nadaljnjo rast, je možno dejavnost 
širiti v druga mesta in druge države Evrope.

Od tega bi lahko Slovenija in Štajerska imeli veliko. Toda 
– če ne bomo imeli prave ponudbe za te turiste, se bodo 
ti odpeljali drugam. Poleti bodo prihajali v terme, pozimi 
mogoče tudi na smučišča in prepričati jih bomo morali z 
dobro ponudbo, da je na Štajerskem še marsikaj drugega. 
Veliko je odvisno od nas in od vseh ponudnikov. 

Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor (RRA Podravje – Maribor)



21PREDSTAVLJAMO ČLANE

Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu 

Butični, trajnostni in v 
sozvočju z naravo 
usklajeni turizem 

Pogovarjali smo se z Denisom Protnerjem 
s Turistične kmetije Protner. Kmetija, ki je 
pravzaprav zelo dober, tipičen primerek  
turistične kmetije, leži na gričevnatem  
svetu Slovenskih goric, ki slovijo po  
rodovitnih vinogradih in sadovnjakih.  
Kmetija je znana po integrirani pridelavi 
sadja, grozdja in vina, kar vedno znova  
navduši ljubitelje zdrave prehrane.  
Posebnosti njihove kulinarične ponudbe so 
meso iz zaseke, jelenova salama, kuhana 
klobasa, gibanica. 

Kdo in kaj je turistična kmetija Protner?
Smo kmetija z dolgoletno tradicijo – jaz sem tretja 
generacija, ki se ukvarja z vinogradništvom. Leto 1970 
je bilo prelomno, saj se je kmetija preusmerila v vino-
gradništvo. Vino smo sicer pridelovali že prej, bila pa 
je to mešana kmetija, značilna za Slovenske gorice. 
Imeli smo živali, sadje, vinograde. Leta 1970 je bila 
zgrajena prva klet in od takrat je vinogradništvo naša 
glavna dejavnost. Klet smo nato 1988 dogradili, danes 
pa že načrtujemo obnovo, prav tako bomo tudi obnovili 
gostinski del vinotoča. Bo pa stara klet ostala v originalni 
tradicionalni izvedbi z leseno posodo.

Imate tudi nočitvene kapacitete in domačo kulinariko.
To je naša dopolnilna dejavnost. Primarna dejavnost 
sta vinogradništvo in vinarstvo. Večino vina prodamo 
doma na dvorišču, med vikendi pa v vinotoču, kjer 
gostom postrežemo tudi z domačo kulinariko. Imamo 6 
sob in 11 ležišč ter ponujamo nočitev z zajtrkom. 

Koliko vas živi od kmetije?
Oče, mati, brat, stric, ki se bo zdaj sicer upokojil, jaz pa 
delno, saj imam svoj s. p., opravljam namreč tudi stori-
tev  stekleničenja vina. Več vinogradnikov nas je usta-
novilo zadrugo, skupaj nabavljamo določeno mehaniza-
cijo, ki si jo delimo, in jaz sem upravitelj te mehaniza-
cije. Brat skrbi za vinogradniški del, jaz pa za vinarski 
del, kletarjenje, stekleničenje. 

Imate 8, 10 ha vinogradov. Je to dovolj?
Da, je dovolj, toliko zmoremo, z veseljem obdelamo in 
ponudimo. Ponudba litrskega vina predstavlja več kot 
50 % programa, ostalo je buteljčni program, ki ga name-
ravamo v prihodnje povečevati. Naša blagovna znamka 
je Vino – turizem Protner. Ponujamo buteljčna vina, od 
suhih do polsladkih, renski rizling, sauvignon, sivi pinot, 
rumeni muškat, chardonnay, nekaj malega modre 
frankinje.
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Konkurenca pri vinu je kar velika.
Res je, Slovenske gorice pač pomenijo lepe vinograde in 
dobro vino. S sosedi pa smo v dobrih odnosih in dobro 
sodelujemo. Nastopamo kot destinacija – vinska cesta 
Vodole. Prirejamo skupne dogodke, recimo dan odpr-
tih vrat kleti, za vse je dovolj dela. Tu lahko kot primer 
omenim v Mariboru in tudi širše že vsem znano vinsko 
fontano. Kolega Bogdan Mak je kupil kmetijo in začel 
urejati posestvo, na katerem ima medonosne rastline, 
čebelnjak, industrijsko konopljo, zipline, zadnja pridobi-
tev je bila vinska fontana. Z njo je dodatno povezal tudi 
nas lokalne vinarje, saj lahko vsak v fontani ponudi eno 
svoje vino. Prireja tudi razne dogodke in lokalni vinarji 
smo na njih prisotni, skupaj in posamezno pa se tudi 
oglašujemo.

Ste člani Združenja turističnih kmetij. Zakaj je takšno 
sodelovanje pomembno?
Zelo je pomembno. Je neke vrste združevanje te branže. 
Preko njih dobimo pomembne informacije, ukvarjajo se 
s promocijo, organizirajo delavnic, kjer se lahko izobra-
žujemo. Pa tudi poenotijo nas. Oblikujejo na primer pri-
poročila glede cen, ki so za vse nas pomemben okvir 
našega dela. Skupaj rastemo in se razvijamo. 

Gosti so domači. Ali vas obiščejo tudi tujci?
Imamo veliko domačih gostov, predvsem seveda dnev-
nih, ob vikendih, kakšnih praznovanjih. Pa tudi tuje, njih 
zanima predvsem prenočitev. Najpogosteje pridejo k 
nam gostje iz Nemčije, Avstrije, iz držav Beneluxa, Dan-
ske. Pridejo v Slovenijo in si jo ogledujejo, hodijo nao-
koli, kolesarijo, zanima jih podeželje, vodeni ogledi kleti 

Za uspeh turističnih kmetij sta, kot v turizmu nasploh, 
ključna prisotnost na spletu, socialnih omrežjih in 
rezervacijskih sistemih ter medsebojno sodelovanje. 
Vsaka turistična kmetija si želi obiskovalcev, zato 
mora poskrbeti za učinkovito promocijo svoje  
ponudbe. Več kot 87 % ljudi na potovanjih uporablja 
pametne telefone za komuniciranje s ponudniki. 

Uspeh slovenskih turističnih kmetij temelji tudi  
na dolgoletni povezanosti in sodelovanju v okviru 
 Združenja turističnih kmetij Slovenije. Več kot  
dvajset let združenje skrbi za skupen nastop  
turističnih kmetij na trgu, razvoj ponudbe in  
promocijo podeželja, informiranje in usposabljanje 
nosilcev turistične dejavnosti na kmetijah ter zastopanje 
interesov članov (www.turisticnekmetije.si). 
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z vinsko pokušino, naša kulinarika. Na naši kmetiji sicer 
tople hrane ne ponujamo, imamo hladen, zelo kakovos-
ten lokalni program. Imamo seveda svoje njive, lastno 
krmo, svoje meso, svojo sezonsko zelenjavo, vse je 
domače, lokalno in za mnoge, vajene bolj »industrijske« 
hrane, zares zelo okusno. 

Iščete pomoč države, pričakujete tudi kakšna 
razvojna sredstva?
Razpise seveda spremljamo. V zadnjih letih prenav-
ljamo vinogradniške površine in se seveda prijavljamo 
na razpise. Sedaj tudi načrtujemo prenovo oz. gradnjo 
nove vinske kleti, tudi vinotoča in bomo razpise spre-
mljali. V Sloveniji je sicer malo preveč birokracije, sploh 
v kmetijstvu. V zadnjih 10, 15 letih se je še razbohotila. 
Ljudje, ki pripravljajo te razpise, zares ne poznajo dela 
na kmetiji. Na kmetiji ni tako kot v podjetju, mi nimamo 
posebej zaposlenega direktorja, nabavne službe,  
marketinga … Mislim, da bi se dalo stvari poenostaviti.

Čutite kaj lokalne podpore? Podporo občine?
Spadamo v občino Pesnica. Občina ima svoje razpise, za 
mehanizacijo recimo, se trudijo in vabijo nas lokalne 
ponudnike na svoje dogodke. Da, imamo njihovo podporo.

Če bi primerjali podobno dejavnost v sosednji Avstriji 
s situacijo pri nas. Kaj je pri nas drugače?
Zelo dobro poznamo situacijo v sosednji državi, saj 
je to res čisto blizu nas. Največja razlika je, da država 
Avstrija daje podeželski ekonomiji velik pomen in pod-
poro, ureja infrastrukturo in s tem omogoča razvoj. 

Zavedajo se in tudi želijo zadržati kmete na podeže-
lju, saj je samo tako podeželje lahko urejeno, ljudje 
želijo živeti in delati na podeželju, tudi v odročnih delih 
države. Na ta način ustvariš poslovno ekonomijo na 
podeželju preko turizma, potem pa seveda lahko raz-
vijaš tudi druge dejavnosti, ljudje imajo delo in kraji 
se razvijajo. Pri nas se država ne zaveda najbolj, kaj 
pomeni podeželje. 

Kako pa ocenjujete pomoč države v časih covida-19?
Koristili smo, kar nam je bilo ponujeno. Pa nismo najbolj 
zadovoljni, mnoge stvari res niso bile najbolj smiselne. 

Bo kmetija obstala še naslednje tri generacije?
Delamo v tej smeri. Z bratom namerava nadaljevati, 
imamo že nekaj podmladka. Tretji brat ni vezan na 
kmetijo, dela v svoji strojni branži.



Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu 
Podatki: Marko Nemšak, marko.nemsak@stajerskagz.si

Turistični trend: 
zeleno, 
trajnostno, 
butično

Gospodarska panoga TURIZEM

Statistično pod pojmom turizem razumemo celotno 
turistično potrošnjo domačih in tujih turistov. Z vidika 
spremljanja gospodarstva pa se kot turizem praviloma 
razume gospodarsko panogo Gostinstvo (oznaka s črko 
I), ki zajema predvsem gostinske nastanitvene dejavno-
sti in seveda dejavnost priprave, strežbe jedi in pijač, 
vključno z vse bolj popularno dostavo jedi. Poleg teh 
aktivnosti k turizmu običajno prištejemo še dejavnosti 
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, organiza-
cijo razstav, sejmov in podobnih srečanj. Nedvomno k 
neposredni dodani vrednosti panoge gostinstvo lahko 
dodamo tudi posredne učinke v drugih panogah, govo-
rimo o t. i. multiplikativnih učinkih na celotno ekono-
mijo in plačane davke. Ko vse to seštejemo, pridemo do 
podatka, da je delež turizma v BDP okoli 10 %, kar zago-
tovo veliko pove o pomembnosti gospodarske panoge 
turizem. 

Velika žrtev korone

Slovenija ima vsekakor potencial za bistveno večji 
pomen in prispevek turizma v celotnem gospodarstvu in 
strokovnjaki in strokovnjakinje opozarjajo, da ga žal ne 
znamo izkoristiti. Turistična ponudba je relativno skro-
mna in ne znamo privabiti zahtevnejših gostov iz tujine. 
Kljub temu da je veliko govora o butičnem petzvezdič-
nem turizmu, je kakovost ponudbe na relativno nizkem 
nivoju. Velik problem panoge so kadri in nizke plače, ki 
pomenijo nizko zanimanje za vstopanje v panogo. Opa-
zna je tudi odsotnost večjih investicij, kar pove tudi 
podatek, da v zadnjih 15 letih v Sloveniji ni bil v turistič-
nih krajih izven Ljubljane zgrajen praktično noben večji 
turistični objekt. 

Turizem je bil verjetno ena od najbolj 
prizadetih panog zaradi koronavirusa. 
Situacijo so sicer ukrepi države omilili, 
vendar je panoga izgubila velik del 
zaposlenih in zalet, ki ga je pred 
epidemijo nedvomno imela. 
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Konferenca je ponudila veliko raznolike vsebine, predstavitve novosti in 
praktičnih odgovorov na mnoga vprašanja. Več kot 50 udeleženk in udeležencev je konferenco 
ocenilo kot odlično! Potekala je v sproščenem in prijetnem vzdušju z možnostjo razprav s posameznimi predavatelji 
in predavateljicami, reševanjem konkretnih kadrovskih primerov in na tak način ponudila možnost izmenjave 
izkušenj. 

V treh vsebinskih sklopih so bile obdelane tri teme: prva je bila s področja delovnega prava, druga je iskala 
vprašanja in odgovore s področja napotitev na delo v tujino, v tretjem sklopu pa so bile misli usmerjene na nove 
oblike delovnega časa, ki so postale s pojavom covida-19 zelo aktualne in bodo zagotovo del vsakdana vseh 
kadrovskih služb. V posameznih vsebinskih sklopih so sodelovali: 

1. sklop: AKTUALNO S PODROČJA  
DELOVNEGA PRAVA
Marjeta Hedl-Škrinjar, vodja Kadrovske in pravne službe, Weiler, 
Abrasives, d. o. o.; Darja Vodušek Vtič, vodja kadrovske službe, Talum, 
d. d., Kidričevo Dušan Skledar, kadrovik, Talum, d. d., Kidričevo; mag. 
Marijan Debelak, Vrhovno sodišče Republike Slovenije; Emil Botić, vodja 
Inšpektorata RS za delo Območne enote Ptuj;  mag. Helena Polič Kosi, 
odvetnica; mag. Rebeka Tramšek, kadrovska strokovnjakinja

2. sklop: NAPOTITEV 
NA DELO V TUJINO
Janez Horvat, ZRSZ, pravna 
služba; 
mag. Helena Polič Kosi,  
odvetnica

3. sklop: NOVE OBLIKE 
DELOVNEGA ČASA – PRED 
IN PO EPIDEMIJI COVIDA-19
Karmen Komel, kadrovska služba Donar, 
d. o. o.; Vesna Reich, direktorica sektorja  
za razvoj zaposlenih, Nova KBM, d. d.; 
prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med.; 
Željko Ćurić, dr. med.

Iz prakse za boljšo prakso
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Klemen si je zaradi nezadovoljstva na delovnem mestu začel iskati delo pri drugem delodajalcu. Kot uspešen računovodja 
je zelo hitro našel novega delodajalca, podjetje Dosjeji x, d. o. o., s katerim sta se dogovorila za zaposlitev. Delodajalec 
je pripravil dogovor o sklenitvi delovnega razmerja, v katerem je opredelil datum zaposlitve, delovno mesto ter višino 
osnovne plače, hkrati pa je bila v dogovoru določba, da mora Klemen bodočemu delodajalcu plačati pogodbeno kazen v 
višini ene dogovorjene osnovne plače iz dogovora, če ne bo sklenil pogodbe o zaposlitvi pod pogoji iz dogovora. Klemen si 
je v času odpovednega roka pri prvem delodajalcu našel zaposlitev, ki se mu je zdela boljša od zaposlitve pri delodajalcu 
Dosjeji x, zato je z njim sklenil pogodbo o zaposlitvi. Ali lahko podjetje Dosjeji x terja od Klemna plačilo pogodbene kazni 
iz dogovora?

Skladno s 13. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013 s sprem.) se glede sklepanja, veljavnosti, 
prenehanja in drugih vprašanj pogodbe o zaposlitvi smiselno uporabljajo splošna pravila civilnega prava, če ni z zako-
nom drugače določeno. Stališče vrhovnega sodišča, da je inštitut pogodbene kazni zakonit tudi v delovnih razmerjih za 
utrjevanje pogodbenih obveznosti v zvezi s konkurenčno klavzulo, je od sodbe VIII Ips 211/2009 z dne 22. 3. 2011 na 
primer enotno. Pri tolmačenju pa je nujno treba upoštevati naravo obveznosti, ki se utrjuje, pa tudi, da ima tudi dogovor o 
pogodbeni kazni pravno usodo obveznosti, na katere zavarovanje se nanaša (249. člen OZ), torej ima akcesorno naravo 
(npr. VSRS Sklep VIII Ips 173/2017 z dne 5. 2. 2018).

Lilijana se vozi na delo iz Prekmurja v Ljubljano. Potne stroške ima povrnjene na način, da se ji povrnejo stroški v višini 
kilometrine od doma do Murske Sobote ter v višini 80 % javnega prevoza od Murske Sobote do Ljubljane. Ali je tak način 
obračuna povračila stroškov za prevoz na delo in z dela pravilen?

Vrhovno sodišče je v zanimivi sodbi (VSRS Sodba VIII Ips 50/2020 z dne 16. 2. 2021) v konkretni zadevi odločilo, da 
je odgovor na vprašanje, ali je v obravnavni zadevi možna povrnitev stroškov prevoza na delo in z dela v kombinaciji 
povrnitve stroškov javnega prevoza in kilometrine materialnopravno pravilna, nikalen. 

V konkretni zadevi je bila relevantna pravna podlaga za odločanje Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejav-
nosti v Republiki Sloveniji (2012) – člen 5. Skladno s tem je javni uslužbenec upravičen do povračila stroškov prevoza 
na delo in z dela, če je razdalja od kraja bivališča do delovnega mesta večja od dveh kilometrov (prvi odstavek 5. člena 
Aneksa). Stroški prevoza se povrnejo v višini stroškov javnega prevoza, če pa ta ni možen, se mu prizna kilometrina v 
višini 8 % cene neosvinčenega bencina – 95 oktanov (drugi odstavek 5. člena Aneksa). Javni prevoz ni možen, če ne 
obstaja, če ga glede na delovni čas javnega uslužbenca ni možno uporabiti ali če bi uporaba javnega prevoza glede na 
vozni red in delovni čas javnega uslužbenca, ne upoštevaje čas trajanja vožnje, za javnega uslužbenca pomenila več 
kot eno uro dnevne časovne izgube v eno smer (tretji odstavek 5. člena Aneksa).

Sodišče svojo odločitev razloguje s tem, da se pri (hipotetični) možnosti uporabe javnega prevoza upošteva normalna 
razdalja pešpoti in izguba časa do ene ure v eno smer in da na podlagi teh okoliščin temelji presoja, ali je javni prevoz 
možen. Pešpot je tako lahko tudi daljša od dveh kilometrov, vendar je pomembno, da uslužbenec po nekem realnem 
pričakovanju za izbrano pešpot in čakanje na javni prevoz ne izgubi več kot ene ure časa v eno smer. Če je ta izguba 
večja od ene ure, v skladu s tretjim odstavkom 5. člena Aneksa javni prevoz ni več možen. Jezikovna razlaga kaže na 
izključujočo naravo povrnitve stroškov, pri kateri se potem, ko se za javnega uslužbenca izključi možnost javnega pre-
voza, priznava le kilometrina. Ne glede na morebitni drugačni namen pravodajalca višina stroškov ne sme biti merilo pri 
odločitvi, saj take razlage besedilo Aneksa ne omogoča. Glede na to, da je v konkretnem primeru razdalja od bivališča 
do mesta javnega prevoza 17 kilometrov, je sprejemljiv le zaključek, da javni prevoz ni možen.

Iz prakse za boljšo prakso1

1Odgovori na vprašanja so izdelani na podlagi skrbne proučitve tematike vprašanj, obravnavnih na ?KaKo in ne izključujejo možnosti drugačnih razlag oziroma 
stališč. Odgovori ne predstavljajo uradnega mnenja nobenega izmed sodelujočih ali organizatorjev oziroma nasveta za delovanje. Sodelujoči in organizatorji ne 
prevzemajo nikakršne odgovornosti za uporabo odgovorov pri delovanju.
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Miha je postavil delodajalcu vprašanje v zvezi z odpravo nesorazmernosti pri plačah. Po dveh mesecih še vedno ni 
dobil odgovora. Ali mu je delodajalec dolžan odgovoriti na vprašanje in kaj lahko stori, če mu delodajalec na vprašanje 
ne odgovori?

V Zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU, Ur. l. RS, št. 42/07 s sprem.) je v 88. členu določena pravica 
posameznika do sodelovanja pri upravljanju. Delavec kot posameznik ima pravico:

• do pobude in odgovorov na to pobudo, če se nanašajo na njegovo delovno mesto ali na njegovo delovno oziroma 
organizacijsko enoto,

• biti pravočasno obveščen o spremembah na svojem delovnem področju,
• povedati svoje mnenje o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na organizacijo njegovega delovnega mesta in delovni proces,
• zahtevati, da mu delodajalec oziroma od njega pooblaščeni delavec pojasni vprašanja s področja plač in drugih področij 

delovnih razmerij ter iz vsebine tega zakona.

Delodajalec mora odgovoriti na pobudo iz prve alineje ter na vprašanja iz četrte alineje najkasneje v 30 dneh.

V 107. členu ZSDU je predpisana globa v primeru, da delodajalec delavcu, kot posamezniku, ne omogoči pravice do sodelovanja 
pri upravljanju.

Lenart si je že rezerviral letovanje za 2022, in sicer od 10. do 20. junija. Letovanje si je rezerviral na podlagi odobritve 
koriščenja letnega dopusta s strani nadrejene osebe, skladno z internimi pravili. Danes je bilo na oglasni deski pri delo-
dajalcu Astra, d. o. o., Rožni trg 9, Gornja Radgona, kjer je zaposlen, objavljeno obvestilo, da je 17. 6. 2022 organizirano 
usposabljanje za zaposlene in nato druženje (teambuilding) ter da je udeležba na celodnevnem dogodku, ki traja od 8.00 
do 20.00 (od 8.00 do 12.00 je predvideno usposabljanje, od 12.00 do 20.00 pa kosilo in nato druženje) v Rogaški Slatini, 
obvezna. Lenart si je, kot vestni zaposleni, ki želi narediti stvari pravilno, v zvezi s tem zastavil naslednja vprašanja: 

• Ali to obvestilo pomeni, da Lenart za 17. 6. 2022 nima več odobrenega letnega dopusta? Ali mu potrditev letnega 
dopusta še vedno velja? 

• Ali mu je delodajalec dolžan povrniti škodo, ki je nastala zaradi odpovedi letovanja, in razliko v ceni, ki jo bo 
plačal, ker gre na letovanje v mesecu juliju?

• Kako je s povračilom stroškov za prevoz do Rogaške Slatine?
• Koliko ur se bo Lenartu vštelo v evidenco delovnega časa za 17. 6. 2022?

Letni dopust se skladno s 163. členom ZDR-1 izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in 
rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske obveznosti. Zato je za vsako koriščenje letnega dopusta potreben 
dogovor o koriščenju. Pri tem opozarjamo, da so pri tolmačenju posebno pomembne določbe splošnih aktov delodajalca, 
ki določajo način dogovarjanja za koriščenje letnega dopusta. Tudi v konkretnem primeru je odgovor odvisen od določb 
splošnega akta, pa tudi siceršnje prakse delodajalca, v odsotnosti določb v splošnem aktu. 
V primeru, da je Lenartu nastala škoda zaradi odpovedi letovanja, mu je delodajalec dolžan povrniti škodo v skladu s 
splošnimi pravili civilnega prava. V primeru udeležbe na dogodku, na katerega je Lenart napoten, mu je delodajalec dolžan 
povrniti stroške, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju, skladno z veljavno kolektivno 
pogodbo oziroma splošnim aktom delodajalca. 
Delovni čas je efektivni delovni čas in čas odmora po 154. členu ZDR-1 ter čas upravičenih odsotnosti z dela v skladu z 
zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom. Efektivni delovni čas je vsak čas, v katerem delavec dela, kar 
pomeni, da je na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi (142. člen ZDR-1). V 
delovni čas se bo Lenartu štel ves čas, ko je prisoten na dogodku, na katerega je napoten (8.00 do 20.00), poleg tega pa še 
praviloma tudi čas vožnje do tja in nazaj, skladno z nalogom za službeno pot. Pri razlagi pa je potrebno nujno upoštevati 
tudi kolektivno pogodbo in/ali splošen akt delodajalca, ki določa, kaj se všteva v delovni čas na službeni poti. 
V izogib takšnim primerom je smiselno, da se dogodki, na katerih je udeležba obvezna, planirajo že na začetku leta ter 
skladno s tem dogovarja tudi koriščenje letnega dopusta zaposlenih. 

Iz prakse za boljšo prakso1



4 KAKO – KADROVSKA KONFERENCA

V podjetju Zevs, d. o. o., so zaposleni režijski delavci (med drugimi tudi Ludvik), ki glede na naravo svojega dela lahko vsi 
delo opravljajo od doma. Ludvik je delodajalcu v mesecu januarju 2022 podal prošnjo za opravljanje dela na domu 2-krat 
tedensko. Njegova prošnja je bila zavrnjena z obrazložitvijo, da delodajalec ni naklonjen opravljanju dela od doma, ker 
tako ne more ustrezno spremljati količine opravljenega dela. V mesecu marcu 2022 je bila v podjetju Zevs zaposlena Mil-
ka, ki se je v pogodbi o zaposlitvi dogovorila, da bo delala izključno od doma. Ludvik se počuti zaradi tega diskriminiran. 
Kaj lahko stori?

Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu je posebna oblika pogodbe o zaposlitvi, opredeljena v členih 68 do 72 
Zakona o delovnih razmerjih. Pravice, obveznosti in pogoji, ki so odvisni od narave dela na domu, se uredijo med deloda-
jalcem in delavcem s pogodbo o zaposlitvi. 
Za namen enotne ureditve dela na domu je smiselno, da se pri delodajalcu sprejmejo enotna pravila, ki celovito uredijo to 
področje enakopravno za zaposlene. 
Skladno s 6. členom ZDR-1 velja prepoved diskriminacije in v primeru, da Ludvik meni, da je diskriminiran, lahko zahteva 
od delodajalca odpravo kršitve, nato pa zahteva sodno varstvo (200. člen ZDR-1). 

Zlatko je bil pri podjetju Zlatnik, d. o. o., zaposlen za nedoločen čas. V času zaposlitve v podjetju je bil imenovan za direk-
torja družbe ter sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas za čas trajanja mandata. V pogodbi o zaposlitvi za določen 
čas sta se pogodbeni stranki med drugim dogovorili, da preneha veljati pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas. Po prene-
hanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas je Zlatko uveljavljal nezakonitost prenehanja delovnega razmerja in zaposlitev 
za nedoločen čas. Ali bo Zlatko z zahtevkom uspel?

V 4. odstavku 49. člena ZDR-1 je določeno: »Če se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas v primerih iz prve, druge, 
tretje, pete, šeste, osme, enajste, dvanajste in štirinajste alineje prvega odstavka 54. člena tega zakona z delavcem, ki je 
že zaposlen pri delodajalcu za nedoločen čas, v času opravljanja dela po pogodbi o zaposlitvi za določen čas mirujejo 
pravice, obveznosti in odgovornosti iz pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.«

Vrhovno sodišče je v zvezi s tem v svoji sodbi (VSRS Sodba in sklep VIII Ips 91/2019 z dne 8. 9. 2019) odločilo, da je 
namen te določbe, ki na splošno ureja položaj delavcev, ki zaradi potreb dela pri delodajalcu začasno spremenijo delov-
no mesto oziroma obseg ali vrsto dela, varovanje položaja delavca, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen 
čas, pa zaradi začasne narave dela sklene novo pogodbo o zaposlitvi za določen čas. S to določbo je omejeno načelo 
avtonomije in prostega urejanja delovnopravnega razmerja strank pogodbe o zaposlitvi. Z mirovanjem pravic, obveznosti 
in odgovornosti iz pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ki jo ima delavec sklenjeno z delodajalcem, je delavcu zagoto-
vljena vrnitev na prejšnje delovno mesto po prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas, s tem pa se takemu delavcu 
zagotavlja tudi socialna varnost, ki jo prinaša sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas. Zato ima določba o mi-
rovanju pravic, odgovornosti in obveznosti iz četrtega odstavka 49. člena ZDR-1 naravo kogentne določbe, ki je delavec 
in delodajalec ne moreta obiti z drugačnim dogovorom v pogodbi o zaposlitvi za določen čas. Takšen dogovor bi namreč 
pomenil za delavca manj ugodno določitev pravic od tistih, ki jih določa zakon, kar je v nasprotju z drugim odstavkom 9. 
člena ZDR-1. Ob tem ni pravno relevantno, da je bil zgoraj opisani dogovor sklenjen v pogodbi o zaposlitvi za opravljanje 
funkcije predsednika uprave, ki je temeljila na 73. členu ZDR-1. Glede na šesto alinejo prvega odstavka 73. člena ZDR-1 
lahko poslovodna oseba in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi drugače uredita pravice, obveznosti in odgovornosti iz de-
lovnega razmerja tudi v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. Ta možnost drugačnega urejanja pravic, obveznosti in 
odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi se nanaša le na pogodbo o zaposlitvi, ki 
je sklenjena na podlagi 73. člena ZDR-1 (v konkretnem primeru pogodba o zaposlitvi za opravljanje funkcije predsednika 
uprave). To pa pomeni, da se tožnik v pogodbi o zaposlitvi za opravljanje funkcije predsednika uprave niti na podlagi šeste 
alineje prvega odstavka 73. člena ZDR-1 s toženo stranko ni mogel dogovoriti za prenehanje prejšnje pogodbe o zaposlitvi 
za nedoločen čas.
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Mirko se je pri sklenitvi sporazuma o prenehanju pogodbe o zaposlitvi med drugim v 5. členu sporazuma zavezal, da 
bo varoval kot poslovno skrivnost osebne ali ostale podatke, informacije, dokumente in informacijska sredstva, ki 
predstavljajo poslovno skrivnost tožeče stranke, in da najmanj dve leti po podpisu sporazuma ne bo sklepal poslov s 
komitenti ali kako drugače z njimi sodeloval. V 6. členu sporazuma pa je bila dogovorjena pogodbena kazen za primer 
kršitve varovanja poslovne skrivnosti. Mirko je po prenehanju delovnega razmerja pri družbi Aora, d. o. o., kot direktor 
in zastopnik družbe Belupo, d. o. o., podpisal pogodbo o poslovnem sodelovanju s podjetjem Koala, d. o. o., ki je bilo 
eden večjih komitentov družbe Aora.  Slednja je zato uveljavljala pogodbeno kazen zaradi sklenitve posla s komitentom. 
Ali bo pri tem uspešna?

Vrhovno sodišče je v takšni zadevi s sodbo (VSRS Sodba VIII Ips 45/2019 z dne 11. 2. 2020) odločilo, da sta se stranki, 
kljub zavezi sporazuma o tem, da bo varoval poslovne skrivnosti, in o tem, da s komitenti tožeče stranke in njene po-
družnice v Ljubljani ne bo sklepal poslov ali kako drugače z njimi sodeloval, dogovorili za pogodbeno kazen le za primer 
kršitve varovanja poslovne skrivnosti (torej le za neizpolnitev prve od dveh dogovorjenih obveznosti) in ne konkuriranja 
s sklepanjem poslov s komitenti. Za plačilo pogodbene kazni v zvezi s kršitvijo te dogovorjene obveznosti ni pravne 
podlage, ker za nespoštovanje te obveznosti ni bila določena.

Delodajalec Emu, d. o. o., je dne  30. 11. 2021 Emilu vročil odpoved pogodbe o zaposlitvi. Emil je odklonil podpis 
vročitve. Sicer je želel vzeti odpoved pogodbe, pa mu je direktor družbe Emu ni želel izročiti brez podpisa. Direktor je 
držal papirje v roki, ni mu jih izročil, ni jih položil na mizo in Emil jih ni mogel niti vzeti niti prebrati. Ali je bila odpoved 
vročena? Ali odklonitev podpisa vročilnice pomeni tudi odklonitev vročitve odpovedi?

Vrhovno sodišče je v tem primeru (VSRS Sklep VIII Ips 71/2019 z dne 22. 4. 2020) razlogovalo, da je po tretjem odstavku 
88. člena ZDR-1 dolžna pogodbena stranka, ki se ji odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča v prostorih delodajalca, prevzeti 
odpoved pogodbe o zaposlitvi. Šteje se, da je bila vročitev opravljena, če pogodbena stranka odkloni vročitev odpovedi 
o zaposlitvi. Dokazno breme za vročitev oziroma odklonitev vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi je na pogodbeni 
stranki, ki odpoveduje pogodbo o zaposlitvi. Iz šestega odstavka 88. člena ZDR-1 izhaja, da se za vročanje odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi smiselno uporabljajo pravila pravdnega postopka, kolikor ni drugače določeno s tem členom.

Prvi odstavek 144. člena ZPP določa ravnanje vročevalca, kadar oseba, ki ji je pisanje namenjeno, tega pisanja brez 
zakonitega razloga noče sprejeti. V takšnem primeru pusti vročevalec pisanje v stanovanju ali prostorih, kjer ta oseba 
dela, ali v njenem hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku, če tega ni, pa pisanje pritrdi na vrata stanovanja oziroma 
prostorov. Na vročilnici zapiše dan, uro in razlog odklonitve prevzema ter kraj, kjer je pustil pisanje; šteje se, da je s tem 
vročitev opravljena.

Dokaz o opravljeni vročitvi je vročilnica, ki jo opredeljuje 149. člen ZPP. Tretji odstavek 149. člena ZPP določa, da v 
primeru, če prejemnik noče podpisati vročilnice, zapiše vročevalec to na vročilnico in navede z besedami dan vročitve; 
šteje se, da je s tem vročitev opravljena.

Odklonitev sprejema pisanja in odklonitev podpisa vročilnice sta dve različni ravnanji naslovnika, za kateri zakon pred-
pisuje različna postopanja vročevalca. Če naslovnik brez zakonitega razloga odkloni prevzem pisanja, postopa vro-
čevalec po prvem odstavku 144. člena ZPP, če pa naslovnik odkloni podpis vročilnice, postopa vročevalec po tretjem 
odstavku 149. člena ZPP.

Odklonitev sprejema oziroma vročitve pisanja pomeni, da oseba, na katero je pisanje naslovljeno, tega pisanja noče 
sprejeti, kljub temu da ji vročevalec to pisanje vroča na zakonsko določen način in brez dodatnih pogojev, npr. tako, 
da vročitev pisanja pogojuje s podpisom vročilnice. Če vročevalec dejansko izročitev pisanja naslovniku pogojuje s 
tem, da naslovniku izroči pisanje le pod pogojem, da ta podpiše vročilnico, pa naslovnik odkloni podpis te vročilnice, ta 
odklonitev podpisa vročilnice ne daje opore ugotovitvi, da je naslovnik odklonil tudi sprejem pisanja.
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Bine je bil direktor družbe Blanka, d. o. o. V 1. členu njegove pogodbe o zaposlitvi je bilo dogovorjeno, da je imenovan za 
mandatno obdobje dveh let s pričetkom mandata 1. 1. 2020 in da se sklene delovno razmerje za nedoločen čas. V 15. 
členu pogodbe o zaposlitvi pa sta se stranki dogovorili o načinih prenehanja pogodbe o zaposlitvi, in sicer med drugim, 
da v primeru predčasne razrešitve pogodba o zaposlitvi preneha z dnem sklepa nadzornega sveta. Nadzorni svet družbe 
Blanka je 14. 10. 2021 sprejel sklep, da se tožnik z dnem 14. 10. 2021 razreši s funkcije direktorja družbe in da mu z dnem 
razrešitve tudi preneha delovno razmerje. Bine je sklep nadzornega sveta prejel 22. 10. 2021 in ga ni izpodbijal. Kljub 
sklepu je ostal v delovnem razmerju do 13. 11. 2021, ko mu je prenehalo na podlagi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi 
iz poslovnega razloga. Do tega dne je prejemal plačo po pogodbi o zaposlitvi, vendar dela dejansko ni opravljal, pač pa 
mu je bil odrejen redni in izredni dopust do 13. 11. 2021, ko je bil tudi odjavljen iz zavarovanj. Ali lahko Bine na podlagi 
navedene situacije uveljavlja kakšen zahtevek? Ali kaj koristi dikcija, da je delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas?

Vrhovno sodišče je v sodbi z dne 22. 4. 2020 (VSRS Sodba in sklep VIII Ips 73/2019) v zvezi s podobno zadevo odločalo, da 
pod pogoji, ki so bili določeni v tožnikovi pogodbi o zaposlitvi – delovno razmerje za nedoločen čas, ne da bi bilo določeno, 
na katerem delovnem mestu – pogodbe o zaposlitvi ni bilo mogoče ohraniti, saj je jasno, da delodajalec nima potrebe za 
nadaljevanje delovnega razmerja pod takimi pogoji. Ker delodajalec ne more obdržati delavca le v »delovnem razmerju«, 
brez opredelitve, na katerem delovnem mestu in če tudi dejansko nima delovnega mesta, ki bi ga lahko ponudil delavcu, 
je odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga edina zakonita rešitev. Hkrati pojasnjuje, da je v praksi precej 
razširjen, čeprav v bistvu protisloven in zaradi tega povezan s številnimi nevšečnostmi glede izvršitve, hkraten dogovor 
o „delovnem razmerju“ za nedoločen čas (ne da bi bilo navedeno, za katero delovno mesto oz. delovno mesto po koncu 
mandata ali po razrešitvi), v okviru katerega se sklepa pogodba o zaposlitvi za določen čas za poslovodno funkcijo. 

Cene je bil pri družbi Center, d. o. o., delavski direktor, imenovan za določen čas petih let. Pravice in obveznosti sta stranki 
uredili v pogodbi o poslovodenju z dne 18. 10. 2015, ki je po vsebini pogodba o zaposlitvi za določen čas. Delovno raz-
merje je Cenetu prenehalo z iztekom mandata 17. 10. 2020. V pogodbi o zaposlitvi sta se stranki v 15. členu dogovorili o 
konkurenčni klavzuli. Cene je bil po prenehanju delovnega razmerja brezposeln (ni se niti prijavil kot brezposelna oseba) 
in je družbo Center z dopisom z dne 8. 6. 2021 pozval k ureditvi razmerja glede konkurenčne klavzule. Bivši delodajalec 
ga je 5. 9. 2021 obvestil o sklepu nadzornega sveta, da konkurenčne klavzule ni in se ne bo uveljavljala in da je tožnik 
prost pri izbiri zaposlitve. Ali bo Cene uspel z zahtevkom za plačilo nadomestila za spoštovanje konkurenčne klavzule, ki 
ga bo naslovil na sodišče?

Dodatno pojasnilo:
V 15. členu pogodbe je bila zapisana prepoved opravljanja konkurenčnega dela delavskega direktorja glede na njegovo 
delo pri družbi Center, d. o. o., in glede na dela in posle, ki sodijo v dejavnost družbe Center, z morebitno drugo novo za-
poslitvijo ali z opravljanjem podjetniške dejavnosti.
»Če član uprave – delavski direktor zaradi prepovedi iz tega člena po prenehanju funkcije člana uprave kljub dolžnemu 
prizadevanju, ki ga mora izkazati, ne more pridobiti zaslužka, primerljivega s povprečno mesečno plačo v zadnjih treh 
mesecih pred prenehanjem opravljanja funkcije, lahko član uprave – delavski direktor, od družbe zahteva za vsak mesec 
spoštovanja konkurenčne prepovedi, da mu družba izplača denarno nadomestilo zaradi zmanjšanega zaslužka.«
Višina nadomestila, ki jo lahko zahteva Cene, je bila določena kot razlika med povprečno mesečno plačo v zadnjih treh 
mesecih pred prenehanjem funkcije in dejanskim mesečnim zaslužkom za čas trajanja klavzule, vendar ne več, kot znaša 
polovica te povprečne mesečne plače. Določeno je bilo tudi, da lahko nadzorni svet sprejme sklep, da „konkurenčne prepovedi“ 
ne bo uveljavljal; tedaj pa tudi ne veljata prepoved zaposlitve in obveznost plačila nadomestila. 

Vrhovno sodišče je v sodbi (VSRS Sodba VIII Ips 7/2020) z dne 9 .6. 2020 v zvezi s tem razlogovalo naslednje:
Pri razlagi konkurenčnih klavzul Vrhovno sodišče sicer sledi načelu prostega urejanja obligacijskih razmerij, vendar pa 
smiselna uporaba pravil civilnega prava, na katero napotuje 11. člen ZDR, ne pomeni, da se ta pravila neposredno uporabljajo, 
temveč da jih je treba razlagati v skladu z načeli in pravili delovnega prava.

Ker je tožnik (kot izhaja iz pogodbe o zaposlitvi) kot član uprave – delavski direktor pri opravljanju svoje funkcije pridobil 
posebna tehnična, proizvodna in poslovna znanja ter poslovne zveze, ki bi jih utegnil izkoristiti z zaposlitvijo pri drugem 
delodajalcu, ki opravlja primerljivo dejavnost kot toženka, in ker sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas že ob skle-
panju smiselno predstavlja tudi sporazum o datumu prenehanja, je bil dogovor o konkurenčni klavzuli sklenjen v okvirih 



7KAKO – KADROVSKA KONFERENCA

Marica je bila zaposlena v družbi Market, d. o. o., za nedoločen čas na delovnem mestu za polni delovni čas. Sicer v družbi 
velja polni delovni čas 40 ur tedensko, delovni čas pa je enakomerno porazdeljen na pet dni v tednu po osem ur dnevno. 
Marica je na delodajalca naslovila več zahtev, v katerih je zahtevala opravljanje dela s krajšim delovnim časom 24 ur te-
densko, in sicer osem ur dnevno od ponedeljka do srede. Do dela s krajšim delovnim časom je bila upravičena na podlagi 
50. člena ZSDP-1 zaradi nege in varstva otroka do tretjega leta starosti. Delodajalec njeni zahtevi ni ugodil, ampak ji je 
ponudil opravljanje dela s krajšim delovnim časom 24 ur tedensko tako, da bi delala štiri dni po pet ur in en dan po štiri 
ure, česar pa Marica ni sprejela, saj njen partner živi v Ljubljani, tako da bi se ji z razporeditvijo delovnega časa, kot jo je 
predlagala, omogočilo skupno družinsko življenje v četrtek in petek. Naslovila je zahtevek na sodišče. Ali bo uspešna?

Ni dovolj, da delodajalec samo formalno utemelji svojo odločitev glede razporeditve delovnega časa delavca, ki uveljavlja 
svojo pravico do krajšega delovnega časa iz naslova starševskega varstva. Delodajalec mora sprejeti svojo odločitev 
s tehtanjem glede na potrebe delovnega procesa in zahtevo (družinske potrebe) delavca, pri čemer ima v izhodiščnem 
položaju sicer prednost varovanje pravice delavca iz naslova starševstva. Delodajalec je v skladu z Direktivo 2010/18/
EU dolžan preučiti zahtevo delavca glede spremembe delovnega časa (kar je širši pojem od zakonske definicije krajšega 
delovnega časa) in pri svoji odločitvi upoštevati svoje potrebe in potrebe delavca. Cilj Direktive je usklajevanje starševskih 
in poklicnih obveznosti zaposlenih staršev, ki je namenjeno tudi zagotovitvi sprememb delovnega časa. 182. člen ZDR-1 
predvideva privilegirano obravnavo delavcev, če ti uveljavljajo pravice iz naslova starševstva. Zato se določbe tretjega 
odstavka 148. člena ZDR-1 ne sme razlagati prvenstveno v korist delodajalca na tak način, da ima ta praktično neome-
jeno avtonomijo pri odločitvi, kako bo razporedil delovni čas delavca, ko ta v zvezi s pravico do krajšega delovnega časa 
v skladu s prvim odstavkom 50. člena ZSDP-1 uveljavlja prerazporeditev delovnega časa (VSRS Sodba in sklep VIII Ips 
86/2019 z dne 30. 6. 2020).

Darko je od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021 delal po pogodbi o izvajanju storitev strežbe v lokalu Dama, za naročnika Dren, d. o. 
o. 31. 12. 2021 mu je potekla pogodba o izvajanju storitev, direktor družbe Dren pa mu je povedal, da njegovih storitev več 
ne potrebujejo. 15. marca je vložil tožbo na nezakonitost prenehanja delovnega razmerja. Ali bo s takšnim zahtevkom uspel?

Skladno z odločbo Vrhovnega sodišča z dne 6. 2. 2019 (VSRS Sodba in sklep VIII Ips 16/2018) prekinitev dela po pogod-
bah civilnega prava terja uveljavljanje obstoja delovnega razmerja v rokih, ki jih za to predvideva 200. člen ZDR-1. Delavcu, 
ki uveljavlja obstoj delovnega razmerja, ni treba postaviti zahtevka za ugotovitev nezakonitosti prenehanja pogodbe o 
zaposlitvi, ker take pogodbe ni (pač pa obstaja pogodba civilnega prava), ampak zadošča zahtevek za ugotovitev obstoja 
delovnega razmerja za nedoločen čas. Vendar pa mora tožbo vložiti najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je takšno razmerje 
prenehalo (lahko pa ob pogojih iz prvega in drugega odstavka 200. člena ZDR-1 tudi prej, med trajanjem takšnega razmerja).

iz prvega in drugega odstavka 38. člena ZDR, čeprav prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas v določbi drugega 
odstavka 38. člena ZDR izrecno ni zajeto.

Dogovor, po katerem bi konkurenčna klavzula tožnika zavezovala ves čas, toženko pa le, če bi tožnik izkazal, da si je priza-
deval pridobiti zaslužek, primerljiv prejšnjemu, pa mu je bilo to zaradi spoštovanja konkurenčne klavzule onemogočeno, je 
v nasprotju z načelom ekvivalence, ki je temeljno načelo pogodbenega prava (prav zaradi kršitve tega načela je Ustavno 
sodišče razveljavilo peti in šesti odstavek 7. člena ZDR/90), pa tudi nesmiseln, saj predpostavlja, da bi bil tožnik do nado-
mestila upravičen le, če bi iskal zaposlitev (oziroma izkazal možnost zaposlitve) pri delodajalcih, pri katerih bi že vnaprej 
vedel, da se zaradi konkurenčne klavzule ne more zaposliti.

V pogodbi določena obveznost tožnika je v tem delu tudi v nasprotju z določbo 39. člena ZDR, iz katerega izhaja, da de-
narno nadomestilo pripada pogodbi zvesti stranki, pri čemer se posebno prizadevanje niti za zaposlitev niti za pridobitev 
primerljivega zaslužka ne zahteva. Nadomestilo je delodajalčeva protidajatev za to, da se delavec po prenehanju delov-
nega razmerja za pogodbeno dogovorjen čas vzdrži opravljanja konkurenčne zaposlitve oziroma dejavnosti. Delavcu to 
nadomestilo pripada, ne da bi mu bilo treba dokazovati, kaj vse mu je konkurenčna klavzula onemogočila.

Zaradi neustreznosti določila, da je toženka dolžna plačati denarno nadomestilo le, če bo tožnik izkazal prizadevanje za 
pridobitev primerljivega zaslužka, pa mu bo to onemogočeno zaradi konkurenčne klavzule, ni nična celotna konkurenčna 
klavzula. Veljavni in zavezujoči sta tako določbi o omejitvah, ki jih mora tožnik po prenehanju delovnega razmerja spo-
štovati zaradi konkurenčne klavzule, kakor tudi določba o obveznosti plačila denarnega nadomestila zaradi spoštovanja 
konkurenčne klavzule, vendar brez navedene nedopustne določbe.
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Bila je odlična konferenca!
Po dvoletnem premoru zaradi epidemije koronavirusa se je prejšnji mesec v organizaciji Štajerske gospodarske 
zbornice odvila zame ena boljših kadrovskih konferenc KAKO. 

Zakaj je to konferenca, ki je nikoli ne želim izpustiti? Zaradi vedno aktualnih vsebin s področja delovnopravne 
zakonodaje, dobrih praks s področja dela in skrbi za zaposlene kot tudi dobre izbire strokovnjakov. Rdeča nit 
letošnje konference je bila »Iz prakse za boljšo prakso«. Ob rekordno nizki brezposelnosti boj za kadre še nikoli 
ni bil tako silovit, kot smo mu priča danes, ko je iskalec zaposlitve oz. delavec tisti, ki lahko izbira in ne obratno. 
Konferenca je zato izpostavila, kje še iskati nove sodelavce in kako pravilno postopati pri zaposlovanju tujcev. 
Izvedeli smo tudi za primere dobrih praks glede nove oblike delovnega časa in skrbi za zdravje zaposlenih. 

Za popestritev je poskrbel odličen dr. Željko Ćurić, dr. med., z zavedanjem, v kakšni družbi danes živimo in zakaj 
je tako. Druženje po konferenci pa je dalo samo še piko na i, da prihodnje leto spet pridem.
Saša Boštjančič, direktorica zaposlitvenega portala Optius.com

Primeri iz prakse so dobra šola
Prihajam iz podjetja, kjer se ukvarjamo s prodajo izdelkov za nosečnice in otroke od rojstva naprej. S svojo dejavnostjo, veleprodajo igrač, 
kakovostne otroške opreme priznanih proizvajalcev in pripomočkov za otroke  smo na slovenskem trgu prisotni že vse od leta 1997. 

Že nekaj let se z veseljem udeležujem kadrovske konference Kako, ki se mi zdi zelo pomembna in je bogata zaradi različnih vsebin, zanimi-
vih predavateljev in predavateljic. Pomembno se mi zdi, da je velik del namenjen reševanju zapletenih kadrovskih vprašanj, s katerimi se 
tako ali drugače vsakodnevno srečujemo v podjetjih. Pomembna so tudi vsa nova spoznavanja ljudi in ohranjanje stikov, da lahko po kon-
ferenci izmenjamo in dobimo koristne informacije. Prav tako je zelo dobrodošlo, da so na konferenci predstavljene dobre prakse podjetij in 
da imamo možnost in priložnost, da si kakšno podjetje podrobneje ogledamo in ga spoznamo. Izbor predavateljev je res odličen in upam, 
da tako ostane tudi v naslednjih letih.

Hvala za organizacijo in za vso dobro energijo, znanja, povezanost, druženje …

Aleksandra Mertelj, Apollo, d. o. o.

Ena izmed najboljših konferenc v Sloveniji za predmetno področje, ki se je v naši družbi udeležujemo že več let. Vključuje ogromno koristnih 
informacij in podaja rešitve za konkretne probleme. Na konferenci v predstavitvah sodelujejo izjemni strokovnjaki z izjemnimi izkušnjami. 
Sodelavci so nad konferenco enostavno navdušeni.

Milena Sisinger, univ. dipl. ekon., direktorica družbe Bodočnost Maribor, d. o. o.
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Strategija slovenskega turizma 

Že Strategija trajnostne rasti slovenskega 
turizma 2017–2021 je vzpostavila štiri turi-
stično razvita ciljna območja, zasnovana na 
geografsko zaokroženih enotah, ki si delijo 
enako ali podobno ponudbo ter so prepo-
znavna na svetovni ravni. Te makrodestina-
cije so osnova za krepitev krajevne istovet-
nosti in doseganje dopolnjevanja na podro-
čju razvoja ponudbe in promocije, na njih 
pa bo, glede na najnovejšo stratetijo, gra-
dila turistična ponudba tudi v obdobju od 
2022 do 2028. Znotraj teh makrodestinacij 
so identificirane tudi t. i. vodilne destinacije:

• ALPSKA SLOVENIJA, v katero spada 
11 vodilnih krajev: Bled, Kranjska Gora, 
Dolina Soče (Bovec, Kobarid, Tolmin), 
Bohinj, Radovljica, Kranj, Cerkno, Mari-
bor (Maribor, Pohorje), Zreče (Zreče, 
Rogla), Zgornja Savinjska dolina, 
Koroška;

• SREDOZEMSKA SLOVENIJA, v katero 
spada 8 vodilnih krajev: Portorož, Piran, 
Izola, Koper, Ankaran, Postojnska jama, 
Postojna (Kras), Lipica in Škocjanske 
jame (Kras), Nova Gorica in Vipavska 
dolina, Brda;

• TERMALNA PANONSKA SLOVENIJA, 
v katero spada 10 vodilnih krajev: 
Moravske Toplice, Radenci, Lendava 
(Pomurje), Ptuj, Topolšica oziroma 
Šoštanj in Velenje (Šaleška dolina), 
Laško, Celje, Podčetrtek, Rogaška Sla-
tina, Dobrna, Čatež (Posavje), Novo 
mesto, Šmarješke Toplice in Dolenjske 
Toplice (Dolenjska);

• OSREDNJA SLOVENIJA IN LJUBLJANA, 
v katero spada 6 vodilnih krajev: Ljubljana 
(regija osrednja Slovenija), Kamnik, Cerklje 
na Gorenjskem, Bela krajina, Kočevsko, 
Škofja Loka (Poljanska in Selška dolina) in 
Idrija.

Vir: Strategija slovenskega turizma 2022–2028, MGRT, 
2022

OBČINE Z NAJVEČJIM  
ŠTEVILOM PRENOČITEV

Piran  
Kranjska Gora 
Ljubljana 
Bohinj 
Bled 
Izola 
Brežice 
Moravske Toplice 
Bovec 
Podčetrtek 

 1.526,541
866.218
601.677
582.211

568.062
510.775

487.788
433.202
425.328
329.858

Piran  1.526,541
Kranjska Gora 866.218
Ljubljana 601.677
Bohinj 582.211
Bled 568.062
Izola 510.775
Brežice 487.788
Moravske Toplice 433.202
Bovec 425.328
Podčetrtek 329.858

PRENOČITVE 
PO DRŽAVAH, 
IZ KATERIH 
PRIHAJAJO 
TURISTI

DOMAČI 
GOSTI 
54 EUR/DAN
(po podatkih Turistična 
potrošnja prebivalcev  
Slovenije, 2020)

TUJI GOSTI 
148 EUR/DAN
(Preračunano na podlagi 
podatkov iz raziskave Anketa 
o tujih turistih 2019/2020)
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DEJAVNOSTI

Število družb  SLOVENIJA,  
4.763, delež 100 %

Neto čisti dobiček SLOVENIJA,  
47.888.949

Čisti prihodki od prodaje SLOVENIJA, 
1.620.106.787 

Povprečno število zaposlenih po delovnih urah   
SLOVENIJA, 22.614, delež 100 % 

Mesečna bruto plača na zaposlenega (EUR)    
SLOVENIJA, 1.409 

Delež prodaje na tujih trgih (%)    
SLOVENIJA, 12 

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)    
SLOVENIJA, 33.984  

Povprečno število zaposlenih po delovnih urah   
PODRAVJE, 2.212, delež 9,8 % 

Mesečna bruto plača na zaposlenega (EUR) 
PODRAVJE, 1.380 

Delež prodaje na tujih trgih (%)    
PODRAVJE, 8,5 

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)    
PODRAVJE, 36.479 

Število družb  PODRAVJE, 610,  
delež 12,8 % 

Neto čisti dobiček PODRAVJE, 
574.866

Čisti prihodki od prodaje  PODRAVJE, 
162.094.659  

Ali je vlada v času pandemije pravočasno in dovolj poskrbela za panogo gostinstvo in turizem? Katere 
ukrepe ocenjujete pozitivno, katere ste pogrešali?
Žal je pomoč za gostinstvo in turizem v marsikaterem podjetju prišla krepko prepozno. Večina podjetij se je 
dodatno zadolževala, da je lahko ohranjala podjetja pri življenju. Edini ukrep, ki ga lahko štejem resnično za 
pozitivnega, so izdani turistični boni, ki so jih državljani s pridom izkoriščali in spoznavali lepote Slovenije, 
nam v panogi pa omogočili, da smo lahko preživeli, četudi kdaj na aparatih.

Ali je strategija razvoja turizma v Sloveniji dobra in se najdete v njej?
Menim, da je strategija dobra in v skladu z načrtom usmeritve v zelen, butičen in trajnostno naravnan 
turizem. Manjka mi morda nekoliko več poudarka na digitalnih rešitvah znotraj same panoge, za katere 
verjamem, da so prihodnost. Sami jih v našem podjetju že s pridom koristimo.

Kako razmišljate o nadaljnjem razvoju vašega podjetja?
Primarni cilj je osredotočenost na dejavnost hotelirstva, kjer razvijamo krasen zelen in trajnosten produkt 
v sklopu Pohorje Wellbeing Resorta. Za drugi cilj smo si zadali širitev na področju prodaje storitev digitalnih 
rešitev v hotelirstvu. Tretji cilj je še malce zavit v tančico, bo pa vsekakor povezan z naravo, zemljišči in 
pridelavo, saj želimo v skladu z našimi prepričanji nekaj ustvarjenega tudi povrniti in pustiti svet, naravne 
danosti še mnogim rodovom za nami.

Vasja Ilešič, 
direktor podjetja 5 Start, d. o. o. 

DELEŽ PRENOČITEV VSEH TURISTOV PO REGIJAH V SLOVENIJI

Pomembne regionalne razlike 

Regionalne analize ključnih kazalnikov v turizmu kažejo 
tudi na stopnjo razvitosti turizma po statističnih regi-
jah Slovenije in razlike med posameznimi regijami. Pri 

tem je potrebno opozoriti, da kazalniki odražajo regijska 
povprečja in da razlike obstajajo tudi znotraj posame-
zne statistične regije. Tako je lahko v določenih regijah 
nekaj občin zelo močno odvisnih od turizma, medtem 
ko je povprečje regije nižje, kot je npr. tudi v Podravju. 
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• KRITIČEN ODNOS DO RAZMERJA MED KAKOVOSTJO IN CENO 

• POMEN AVTENTIČNOSTI IN LOKALNOSTI DESTINACIJE

• VSE VEČJA PRILJUBLJENOST PREŽIVLJANJA AKTIVNEGA DOPUSTA

• NAMESTO ENEGA ALI DVEH DALJŠIH VEČ KRAJŠIH DOPUSTOV

• NARAŠČAJOČE POVPRAŠEVANJE PO S SPROSTITVIJO POVEZANEM DOPUSTU OZIROMA T. I. BEGU IZ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA

• POTOVANJA Z AVTOM, AVTOBUSOM ALI VLAKOM 

Najaktualnejši svetovni trendi na področju turizma za Slovenijo 

PREDSTAVITEV 
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Čisti prihodki od 
prodaje v EUR

Podjetje Podjetje Čisti prihodki od 
prodaje v EUR

Top 30 podjetij iz dejavnosti gostinstva 
in turizma v Podravju glede na ustvarjene 
čiste prihodke od prodaje v letu 2021

TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK, d. o. o. 16.510.168

PROKAVAL, d. o. o. 9.190.107

NATURALICA FOODS, d. o. o. 4.500.780

ETI POTOVANJA, d. o. o. 3.399.615

EXPO BIRO, d. o. o. 3.330.706

GALERIJA GOSPOSKA, d. o. o. 2.974.834

MEGA & ITD, d. o. o. 2.859.865

VITAL, d. o. o. 2.633.656

VLADIMIR FATUR, d. o. o. 2.620.251

TERME MARIBOR, d. o. o. 2.203.530

Sidro&Sidro, d. o. o. 2.153.582

SKMT PROJEKT, d. o. o. 2.115.739

FINI LOKALI, d. o. o. 1.846.281

INDU SERVIS, d. o. o. 1.841.064

BIDO, d. o. o. 1.713.090

POTOČNIK, d. o. o. 1.670.566

ASJ, d. o. o. 1.468.759

D2, d. o. o. 1.281.107

eVision, d. o. o. 1.259.304

5 START, d. o. o. 1.257.553

MEMORIA, d. o. o. 1.250.621

NI-MI, d. o. o. 1.244.176

VOLANTES, d. o. o. 1.240.379

EVITEL, d. o. o. 1.220.801

POMARANČA, d. o. o. 1.218.274

P.M.V., d. o. o. 1.154.320

SAJKO TURIZEM, d. o. o. 1.136.793

NONA, d. o. o. 1.081.653

TEXAL, d. o. o. 1.059.950

VITEO, d. o. o. 1.029.171

Vir: Ajpes 

Vir: Strategija slovenskega turizma 2022–2028, MGRT, 2022, stan 72
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Tudi turizem ima 
svoj SRIP 

Turizem ni otok, odvisen je od gospodarske, družbene, tehnološke slike sveta.  
V prihodnje bo, na primer, odvisen od sprememb, ki se bodo zgodile na področju  
mobilnosti. Če bo prišlo do regulacije letalskega prometa oz. politike omejevanja 
nizkocenovnih letalskih prevoznikov, bo to v veliki meri spremenilo turistično 
gospodarstvo. 
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V Gospodarskih izzivih velikokrat berete o aktivnosti SRIP – Krožno gospodarstvo. Toda 
– pomembno je tudi sodelovanje in spoznavanje praks drugih, zato tokrat pogovor z Lju-
bico Knežević Cvelbar, redno profesorico na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in 
predsednico SRIP Trajnostni turizem. 

Epidemija koronavirusa je močno prizadela svetovno gospodarstvo, še posebej turi-
stično industrijo. Hkrati je odprla priložnost za strateški razmislek o turizmu. Kakšne 
spremembe pričakujete? 

Že ob začetku zdravstvene krize smo ugotavljali, da bi le-ta lahko predstavljala prilož-
nost za panogo turizma. S finančnega vidika je Slovenija za ohranitev delovnih mest na 
področju turizma namenila okoli milijardo evrov. Investicije v panogi so se v letu 2020 
glede na 2019 povečale za 10 odstotkov, vendar le 1 odstotek investicij v neopredme-
tena sredstva. Investicije je bilo občutno premalo, predvsem v primerjavi z Evropsko 
unijo. 

Zdravstvena kriza bo absolutno vplivala na to, da bomo prešli na t. i. »turizem manjših 
številk in višjih cen«. Trenutno se vse delovanje v turizmu osredotoča na dvig kakovo-
sti. Tako na državni kot tudi na lokalni ravni, kjer smo ugotovili, da turizem, kakršen je 
bil pred pandemijo, tudi ni bil vedno primer dobrih praks. V prihodnje bo turizem zago-
tovo bolj prilagojen sobivanju z lokalno skupnostjo, ne bo temeljil samo na rasti, tem-
več bolj na dodani vrednosti. Miselnost celotne panoge potrebuje spremembe. Glavno 
vodilo bo zagotavljanje ravnovesja med okoljem in lokalnim prebivalstvom na eni 
ter potrebami turističnega sektorja na drugi strani.  

Kakšne možnosti prinašajo sodobne tehnologije, ki so že del turizma, Sloveniji? 

V Sloveniji smo ponotranjili moto: »Turizem smo ljudje«. To negativno vpliva na priprav-
ljenost na spremembe v smeri digitalizacije v panogi. Napredek tehnologije je opazen 
v vseh porah družbe, tudi v turizmu. Velika sprememba se je na tem področju nenačr-
tovano sicer že zgodila. Z nastankom IT podjetij, kot so Booking, Airbnb in Uber, so na 
trg vstopili akterji, ki so izkoristili neučinkovitost panoge in le-tej povzročili tudi precej 
škode. Airbnb je npr. marsikje postal krivec za prekomerni, masovni turizem, obenem 
pa je tudi izbrisal ločnico med turisti in lokalnim prebivalstvom.

Nina Borstner, 
strokovna sodelavka, Dialogco
nina.borsnter@dialogco.eu, 
www.srip-krozno-gospodarstvo.si
www.srip-turizem.si

Turizem ni otok, odvisen je od gospodarske, družbene, 
tehnološke slike sveta. V prihodnje bo, na primer, odvisen 
od sprememb, ki se bodo zgodile na področju mobilnos-
ti. Če bo prišlo do npr. regulacije letalskega prometa oz. 
politike omejevanja nizkocenovnih letalskih prevoznikov, 
bo to v veliki meri spremenilo turistično gospodarstvo. 
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To pomeni, da mentaliteta, da turizem ne potrebuje digi-
talne preobrazbe, ne pomeni, da do le-te ne bo prišlo, tem-
več kvečjemu, da bo prišla nenačrtovano in deregulirano 
»od zunaj«. Zato je pomembno, da digitalno »od znotraj« 
preobrazi tudi turizem. Digitalna preobrazba seveda ni le 
digitalno trženje, kar pogosto mislimo. Digitalno trženje je 
najbolj prisoten del digitalne preobrazbe v turizmu, vendar 
samo po sebi nikakor ne zadostno. Digitalna preobrazba 
pomeni uporabo vseh tehnologij, ki so nam na voljo, pri 
procesih, oblikovanju produktov in vseh ostalih aktivno-
stih turističnega podjetja ali destinacije. Za to pa so pot-
rebne štiri stvari: oprema in ljudje, informacijski sistemi, 
digitalni, medsebojno povezani in vizualizirani podatki ter 
organizacijske strukture, ki so bistveno bolj fleksibilne in 
pripravljene na prilagajanje spremembam. Tehnologija 
nam je že na voljo, da bi jo lahko v polni meri izkoristili, pa 
moramo biti do nje bolj odprti in manj rigidni. 

Veliko je govora o nujnosti trajnostnega turizma. Koliko se 
ga zavedajo akterji turizma v Sloveniji? 

Največja težava, s katero se bodo morali ukvarjati naši 
otroci, so klimatske spremembe. Z naslavljanjem le-teh 
smo veliko prepozni, vendar to nikakor ne pomeni, da si 
nehamo prizadevati za njihovo omiljenje. Gotovo ne gre za 
nekaj, kar bi lahko rešili v turistični panogi, lahko pa k temu 
pripomoremo. Raven zavedanja je v Sloveniji zelo visoka, 
prav tako se to odraža tudi v slovenskem turizmu skozi 
zeleno shemo slovenskega turizma, kar nam priznavajo 
tudi v tujini. Je pa res, da se shema premalo odraža v slo-
venskem turizmu kot produktu, torej v praksi. Več bi bilo 
potrebno narediti pri infrastrukturi in implementaciji, da bi 
lahko gostom, ki se za Slovenijo odločijo zaradi njenih traj-
nostnih smernic delovanja, to obljubo zares izpolnili tudi v 
praksi. Glede na promocijo Slovenije kot turistične desti-
nacije namreč gostje pričakujejo popolnoma zeleno, traj-
nostno naravnano in okolju prijazno državo, na čemer pa 
bomo morali še delati.

Kakšne kadre potrebuje slovenski turizem za uspešno 
soočanje z aktualnimi izzivi in kako do njih?

Kadri so globalni problem, najti rešitev je izjemo težko, 
temu botruje tudi slab sloves panoge kot delodajalca. 
Zaposlenim v turizmu je potrebno povrniti zasluženi sta-
tus, omogočiti profesionalno rast in napredek ter zanje 
vzpostaviti okolje, v katerem bodo našli tako finančno 
kot tudi osebno perspektivo. Vendar težava pomanjkanja 

kadra ni omejena na nižja delovna mesta v panogi. Še bolj 
zaskrbljujoč je t. i. beg možganov mladih, inovativnih, izo-
braženih in vodilnih kadrov v panogi zaradi njene negotove 
narave. Edina rešitev, ki jo pri tem vidim, je dvig ugleda 
panoge, istočasno pa oblikovanje okolja, ki zaposlenim 
zagotavlja osebno zadovoljstvo, motivacijo in občutek 
smisla za delo, ki ga opravljajo.   

SLOVENIJA JE LETOS DOBILA NOVO STRATEGIJO 
RAZVOJA TURIZMA OD 2022 DO 2028. 

V katero smer bi se moral razvijati turizem v Sloveniji?

Nova strategija nadaljuje delo svoje predhodnice z 
vodilom zagotavljanja več dodane vrednosti za vse. 

Za preskok slovenskega turizma na višji nivo je 
pomembno rešiti vprašanja državnega lastništva v 
hotelskih družbah. Trenutno je slovenski turizem »v 
državnem lastništvu«, država je lastnica 70 odstot-
kov hotelskih družb, mnogo destinacij pa dejansko 
»upravljajo« župani. Ko nam bo uspelo preobraziti 
te kapacitete, se bomo lahko začeli premikati proti 
turistični panogi, ki bo lahko zagotavljala višjo do-
dano vrednost za vse deležnike. Potrebno pa bo 
tudi bistveno več investicij v panogo. 

Katere so osrednje konkurenčne prednosti Slovenije 
kot turistične destinacije? 

Ena izmed osrednjih konkurenčnih prednosti Slove-
nije je zagotovo naša lokacija. Nahajamo se v srcu 
Evrope, vendar tega potenciala ne izkoriščamo v 
polni meri zaradi problematičnosti dostopa. V Slo-
venijo je praktično najlažje priti s cestnim prome-
tom, zelo težko pa z letalskim ali železniškim. 
Druga prednost so naše naravne danosti, ki nam 
jih je uspelo ohraniti v veliki meri, tudi v primerjavi z 
ostalimi destinacijami. Da bi to konkurenčno pred-
nost pretočili v turistični produkt z višjo dodano 
vrednostjo, potrebujemo kapital v obliki investicij v 
kapacitete ter znanje, s katerim lahko naše storitve 
dvignemo na petzvezdično raven, na katero bomo 
zares ponosni. Slovenija bo vedno butična destina-
cija, delati pa moramo v smeri, da se bo to odražalo 
tudi pri ustvarjeni dodani vrednosti. 

PROJEKTI
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KLIPING 24/7

(386) 2 250 40 10

www.pressclipping.si 

HRANA V MEDIJIH
PIZZA

12.884Jed iz vlečenega testa in nadeva

SOLATA
2.957Jed, ki pogosto vključuje zelenjavo 

JUHA
2.115Tekoča jed, pripravljena s kuhanjem

ZREZEK
642Tanek kos mesa, brez kosti 

VAMPI
502Jed iz kosov govejega želodca

PIJAČA V MEDIJIH

POSEBNA PONUDBA
VEČ KOT 28 LET DELOVANJA, IZKUŠENJ IN INOVACIJ

ENOLONČNICA
435Samostojna, polnovredna jed 

BUREK
384Jed iz vlečenega testa, z mesom

KAVA
7.283Napitek iz prevretih zrn kavovca

VINO
6.970Alkoholna pijača iz grozdnega soka 

ČAJ
3.554Poparek iz sadja ali zelišč

PIVO
2.712Varjena in fermentirana alk. pijača 

PENINA
977Peneče vino različnih sort

ŠAMPANJEC
751Peneče vino iz regije Champagne 

VODKA
344Brezbarvna žgana pijača 

ŠPAGETI
353Testenine iz zdroba trde pšenice

V infografiki smo prikazali vrste hrane in pijače, ki so se v prvih petih mesecih leta 2022 najpogosteje pojavljale v slovenskih medijih.

objav

objav

objav

objav

Press Clipping - vodilni strokovnjaki za kliping in analize
medijskih objav. Vsak dan naši naročniki potrjujejo
učinkovitost, zadovoljstvo in kakovost naših storitev.

Na hiter, učinkovit in dostopen način dostavljamo informacije
o izbranih ključnih besedah, ki jim sledimo na vseh medijskih
platformah. Spremljamo tako klasične oblike medijskega
poročanja kot sta radio in televizija ter številne internetne
portale, bloge, forume in seveda tudi socialna omrežja.

Za vsako našo storitvijo, ki jo razvijemo in ponujamo stoji
znanje ljudi. Vsi naši produkti so razviti iz lastnih izkušenj in
znanja naših strokovnjakov. To nam omogoča, da skupaj
tvorimo zmagovito ekipo.

objav

objav

objav

objav

objav

objav

objav

objav

objav

objav

objav
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Podim 2022 – iz digitalnega 
sveta pod odrske žaromete 

Več kot 90 vrhunskih govorcev v tridnevnem 
programu

Organizatorji so tudi letos pripravili zanimiv in 
raznolik tridnevni program, v katerem je sode-
lovalo čez 90 govorcev iz kar 23 držav celega 
sveta. Med njimi ni manjkalo zvenečih imen 
svetovnega formata. Programski del, Podim 
zabava in mreženje so se v večini odvili v zabav-
nem središču Mariboxu, medtem ko so bili ses-
tanki med podjetniki v “Podim Deal Room-u”, 
razstava tehnoloških projektov na “Podim Mar-
ketplace-u” in delavnice s svetovno znanimi 
strokovnjaki v mariborskem City Hotelu. 

Program je obsegal 11 programskih sklopov, ki 
so pokrivali podjetniško rast, razvoj startupov 
in inovacijskega ekosistema, digitalno trans-
formacijo, razvoj zmagovalnih produktov ter 
še bolj investitorsko obarvane tematike. Pod-
jetniških tematik lačno občinstvo so navdušili 
mnogi govorci, med njimi tudi Paulina Sygulska 
Tenner, podjetnica, angelska vlagateljica, TEDx 
govornica in ustanoviteljica GrantTree plat-
forme. Je tudi avtorica na novo predstavljene 
knjižne uspešnice “Laid Bare: What the Busi-
ness Leader Learned from the Stripper”, v kateri 
opisuje lekcije vodenja, ki se jih je naučila kot 
plesalka burleske. Zbrano polno Maribox dvo-
rano 1 je uvodno pripravila na najbolj kontro-
verzno predavanje konference, občinstvu pa je 
zaupala tudi naslednje: “Potrebno je najti divjo 
plat v sebi in jo spustiti na plan tako v poslovnem 
kot tudi zasebnem življenju.”

Zbrane je takoj na začetku same konference nagovoril 
 in navdušil eden najbolj priznanih podjetnikov pri nas, 
Joc Pečečnik. Ustanovitelj podjetja Interblock in 
predsednik Kluba slovenskih podjetnikov je tako 
polni dvorani podjetniških navdušencev položil na 
srce, da tudi v temnih in težkih časih nikakor ne 
smejo obupati, ampak se boriti naprej in vztrajati. 
Mladim podjetnikom je svetoval, da naj dobro 
poznajo svoj produkt, ki ga želijo svetu predsta-
viti, hkrati pa naj poznajo tudi ljudi, katerim ta pro-
dukt prodajajo. Na koncu je dodal še: “Podjetništvo 
je igra in sam jo igram že celo svoje življenje!”

Kar 1096 obiskovalcev je uživalo v vznemirljivem 
dogodku v živo

Podim bo za vedno konferenca, ki udeležence 
spodbuja k oblikovanju poglobljenih medsebojnih 
povezav, in tudi letos ni bilo nič drugače. Skupno se ga 
 
 

Nina Skok
nina.skok@venturefactory.org
www.podim.org

EDEN NAJVPLIVNEJŠIH TEHNOLOŠKIH DOGODKOV V EVROPI JE PONOVNO NESPORNO DOKAZAL, 
ZAKAJ JE NAJBOLJŠI V CEE REGIJI. 

Od 16. do 18. maja so se v Mariboru ponovno zbrali 
idej polni startupi, aktivni investitorji, izjemni 
govorci, voditelji uspešnih podjetij in drugi pod-
jetniški navdušenci z misijo, da se povežejo, nekaj 
novega naučijo in uživajo v ponovnem dogodku v 
živo po dveh letih digitalnih različic. Več kot 1000 
poslovno naravnanih umov se je tako zedinilo v 
prepričanju, da podjetniška strast še vedno in kako 
gori. 
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je udeležilo 1096 ljudi, kar je resnično velika številka, a 
še vedno dovolj »majhna«, da so se letošnji obiskovalci 
počutili tako, kot da se lahko povežejo prav z vsemi.

Prisotnih je bilo 346 članov startupov in scaleup podjetij, 
139 investitorjev in 286 predstavnikov korporacij & MSP. 
Navzočih je bilo tudi 122 podpornikov startup okolja, ki 
so želeli s svojim znanjem, povezavami in izkušnjami pri-
spevati k izboljšanju regionalnega ekosistema. Podima 
se je udeležilo še 105 raziskovalcev in študentov, ki so se 
v času konference tako imeli priložnost seznaniti z veli-
kimi idejami in obetavno startup prihodnostjo. Preosta-
lih 98 je bilo podjetniških navdušencev, kar pomeni, da je 
bilo letošnje občinstvo resnično izjemno raznoliko. 

1139 srečanj v zgolj treh dneh 

Startupom, investitorjem in predstavnikom podjetij 
je tako tudi letos bilo na voljo mreženje v obliki 1-na-1 

20-minutnih sestankov v tako imenova-
nem ‘Podim Deal Room-u’, ki je letos v 
dveh dneh gostil kar 1139 sestankov in 
mnogim podjetniškim vizionarjem omogo-
čil sklepanje novih poslovnih partnerstev, 
mreženje ter nove poslovne priložnosti. 

Nad letošnjo bero startupov so bili navdu-
šeni tako investitorji kot tudi predstavniki 
podjetij, ki so ponovno dobili potrditev, da 
je Podim odlična priložnost za odkrivanje 
zagonskih podjetij, ki prihajajo iz držav, kot 
so Slovenija, Poljska, Češka, Srbija, Romu-
nija in Hrvaška, ob boku nekaterim večjim 
igralcem, kot so Avstrija, Nemčija in Italija.

In krono za najboljši Podim startup dobi … 

Ne samo, da je konferenca gostila več kot 
90 svetovno priznanih govorcev, organiza-
torji so poleg pestrega in raznolikega pro-
gramskega dela pripravili tudi mnoge doda-
tne aktivnosti. Med njimi je brez dvoma naj-
zanimivejša Podim Pitching Competition, ki 
je v torek pozno popoldan okronala najboljše 
startup podjetje konference. 5 finalistov je 
stroga in eminentna žirija globalnih strokov-
njakov izbrala med več 130 s strani organi-
zatorjev skrbno izbranimi startupi, ki so se s 
svojimi idejami predstavili najprej na Demo 
dnevu. Tam je 10 najboljših prejelo vstopnico 
za polfinale, ki se je odvilo v ponedeljek, 16. 
maja. Zadnje dejanje je tako postreglo s 5 top 
finalisti, med katerimi je zmago odnesel samo 
eden.

Letos so finalno žirijo sestavljala globalno 
uspešna imena poslovnega sveta, kot so 
Nenad Marovac (DN Capital), Jan Habermann 
(Credo Ventures), Jure Mikuž (South Central 
Ventures), Francois Mazoudier (Fundraising 
Bootcamp), Julien Coustaury (Fil Rouge Capi-
tal), Alina Klarner (Impact Shakers), Mirna 
Marovic (VentureXchange), Martin Mössler 
(Science Park Graz), Krisztián Gyepes (Ele-
vator Ventures), Monika Kek (BluHeera), Or 
Haviv (Arieli Capital) in Maja Tomanič Vidovič  
(Slovenski podjetniški sklad).

DOGAJALO SE BO
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Čisti prihodki od 
prodaje v EUR

Izkušeno investitorsko komisijo je najbolj navdu-
šili bolgarski startup po imenu CloudCart, ki razvija 
profesionalno platfromo za spletne trgovce s čudo-
vitimi dizajni in aplikacijami za povečanje prodaje. 
Od svoje konkurence se razlikujejo po tem, da se 
prilagodijo potrebam vsake države, v kateri so na 
voljo, tako na področju birokracije, zakonodaje kot 
tudi personaliziranih ponudb za kupce. Zmagova-
lec Podim Pitching Competition bo prejel mesto v 
programu “The Fundraising Bootcamp”, evropskem 
investitorski programu št. 1, ki ga vodi angelski 
investitor in podjetnik Francois Mazoudier. Za piko 
na i bo v sklopu Podim London Springboard zma-
govalec odletel tudi v London, kjer ga čaka vrsta 
srečanj z možnostjo spoznati prave ljudi. 

Robot SPOT in Podim zabava leta

Tehnološki navdušenci so imeli na konferenci v 
živo priložnost spoznati tudi znamenitega robota 

SPOT-a ameriškega podjetja Boston Dynamics, ki 
velja za pravo zvezdo tehnološke revolucije indu-
strije 4.0. Robot je pričakovano požel še posebej 
veliko zanimanja, saj gre za edinstveni tovrstni 
dogodek regije in mesta Maribor. 

Ponovno pa so organizatorji pripravili že tradicio-
nalno Podim zabavo, ki je po dveh letih premora 
zaplula na krilih imena Cruise Ship Extravaganza. 
Gostje so tako zaplavali proti havajskemu toku in 
s pomočjo glasbene skupine Xequtifz zaplesali v 
ritmih sproščenosti. 

Dogodek je že tradicionalno potekal pod budnim 
organizatorskim očesom Start:up Slovenija in soor-
ganizatorstvom in sofinanciranjem Slovenskega 
podjetniškega sklada, MGRT, ESRR ter ob podpori 
številnih domačih in tujih partnerjev, ki so navedeni 
na www.podim.org.
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Kreal – kreativni aluminij – inovativne rešitve za igro, učenje, 
zabavo, druženje in rekreacijo 

Ptujska klet – sodobnost in tradicija
www.pullus.si

Dorssen v sodobnejših poslovnih 
prostorih

Kreal je podjetje, ki razvija rešitve za višjo kakovost bivanja in z individualnim pristopom 
do umestitve v prostor, funkcionalnostjo za različne generacije ter povezovanjem 
fizičnega in navideznega okolja. Inženiring rešitve vključuje načrtovanje funkcionalne 
opreme za urbane prostore, igrišča in športne parke, umeščanje v prostor, pri 
čemer združujejo znanja konstruiranja, arhitekture, elektronike ter razvoj programskih 
rešitev. Trenutno je eden njihovih najuspešnejših projektov pametna plezalna 
stena, ki se dopolnjuje z interaktivno mobilno aplikacijo eClimber, s katero so tudi 
uspešno prodrli na evropske trge.

Ptujska klet je sodobna vinska klet z bogato tradicijo. Je ponosen ambasador 
najstarejšega slovenskega mesta in skoraj osemstoletne tradicije ustvarjanja 
vin v mestnem jedru Ptuja, kjer se nahaja tudi skrbno varovan  vinski zaklad, 
najstarejše slovensko vino Zlata trta 1917. Je največkrat odlikovana slovenska 
vinska klet 21. stoletja. Svoja vina ponuja širom po svetu pod blagovnimi 
znamkami Pullus, Haložan in Pinky Chick. 

Podjetje Dorssen je specializirano podjetje za montažo transportnih siste-
mov v avtomatiziranih skladiščih ter logističnih centrih. S svojim znanjem 
vodenja zahtevnih projektov, izkušnjami in kompetencami omogočajo celovit 
in strokoven pristop k izvedbi investicije, hkrati pa zagotavljajo medsebojno 
kompatibilnost posameznih tehnoloških sklopov in funkcionalnost objekta 
kot celote. V podjetju si prizadevajo graditi kompetenčno in talentom prijazno 
delovno okolje, v katerem spodbujajo kakovost opravljenega dela, izobraževanja, 
fleksibilnost, zaupanje ter karierno in osebnostno rast.

www.dorssen.com

www.kraftpal.si

RISO, razvoj infrastrukture in socialnega okolja 

RISO, Razvoj Infrastrukture in Socialnega Okolja z vidika trajnosti 
pokriva tri stebre trajnosti: 
• ekonomski steber (prenova poslovnih in digitalnih procesov, pomoč 

pri ureditvah virov financiranja, subvencije),
• okoljski steber (priprava LCA, razvoj zelenih tehnologij, trajnostna 

preobrazba podjetja z ukrepi),
• družbeni steber (ukrepi za družbeno odgovornost podjetij).
 
V 15 letih so pomagali številnim podjetjem pri njihovem razvoju in rasti. 
Vaš problem predstavlja njihov izziv. 

www.riso.si
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Nina Borstner
Strokovna sodelavka, Dialogco
nina.borsnter@dialogco.eu
www.srip-krozno-gospodarstvo.si

Ne zamudite priložnosti in se 
prijavite na 

Med 12. in 14. septembrom bo Portorož gostil že peto mednarodno konferenco o 
tehnologijah in poslovnih modelih za krožno gospodarstvo TBMCE 2022. Predstavniki 
podjetij, raziskovalnih in izobraževalnih institucij, gospodarskih združenj ter državnih 
in nevladnih organizacij bodo razpravljali o aktualnih temah in trendih, izmenjevali 
ideje in delili dobre prakse ter vzpostavljali nova sodelovanja za prebojne projekte 
prihodnosti. Prijavite se in bodite zraven – prehod v krožno gospodarstvo ni več 
izbira!

5. MEDNARODNA KONFERENCA TEHNOLOGIJE IN POSLOVNI MODELI ZA KROŽNO GOZDARSTVO

12.–14. september 2022
Grand hotel Portorož   

ODDAJTE SVOJ PRISPEVEK!
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2* Ponedeljek, 12. 9. 2022

17.00–19.00 
Registracija udeležencev

19.30 
Spoznavni večer

Ne zamudite priložnosti in se prijavite na TBMCE 2022!
Sodelujte na mednarodni znanstvenoraziskovalni in razvojni konferenci ter predstavite svoje dosežke. 
Zbiranje prispevkov v sklopu razpisanih tem konference je odprto do 30. junija 2022.  

Bodite zraven – zavrtimo svet prihodnosti skupaj!

Več na www.tbmce.si.

Vse podrobnosti o konferenci, prijavah in kontakti so na voljo na spletni strani dogodka: tbmce.um.si.

Torek, 13. 9. 2022

8.00–9.00 
Registracija udeležencev

9.00–9.30 
Otvoritev in pozdravni nagovori
• Matevž Frangež, MGRT 
• red. prof. dr. Zdravko Kačič, rektor UM
• prof. dr. Gregor Anderluh, direktor KI
• dr. Roman Glaser, predsednik ŠGZ

09.30–10.15 
Plenarno predavanje 

10.15–10.30 
Odmor

10.30–12.00 
Okrogla miza/Poster sekcija

Okrogla miza: Azija – tovarna sveta, 
kaj pa EU? 
Moderirata Nina Meglič, SRIP – Krožno 
gosp., in dr. Blaž Likozar, KI
• Emilija Stojmenova Duh, ministrica 

za digitalno preobrazbo
• Bart Stegeman, Climate-KIC 
• in drugi sogovorniki iz gospodarstva, 

vladnih in nevladnih organizacij

12.00–13.30  
Panelna diskusija/Poster sekcija

Panel I: 
Koristi prehoda v krožno biogospodarstvo
Moderator dr. Primož Oven, BF UL
• Matjaž Juvančič, direktor SiDG 
• dr. Daša Majcen, Innorenew CoE
• Walter Haslinger, BEST 
• Virginia Puzzolo, vodja programa 

Skupno podjetje za krožno Evropo 
na biološki osnovi 

Panel III: 
Ogljična nevtralnost: kdaj in kako? 

Moderator dr. Tomaž Katrašnik,  
FS UL
• dr. Janez Blaž, MZI
• pk. Robert Šipec, MORS 
• in drugi sogovorniki

10.15–11.35 
Sekcijska predavanja 

11.35–12.00 
Odmor s kavo in prigrizkom

12.00–13.30 
Panelna diskusija

Panel IV: 
Izzivi pri vstopu na trg sekundarnih 
surovin 

Moderatorka dr. Mojca Škerget, 
FKKT UM
• dr. Tine Seljak, FS UL
• Rachel Lombardi, International 

Synergies
• dr. Slavko Dvoršak, Surovina 
• dr. Mojca Poberžnik, IOS
• dr. Bojan Pahor, Saubermacher  

Slovenija
• mag. Mojca Vrbančič, JP VOKA 

Snaga

14.00–17.30 
Strokovna delavnica CircLean Open 
Innovation /Predavanja

• predstavnik projekta EFFECTIVE, 
Aquafil

• in drugi sogovorniki iz gospodarstva, 
raziskovalnih in izobraževalnih 
institucij

13.30–15.00  
Kosilo

15.00–16.30 
Panelna diskusija

Panel II: 
Prehod v krožno gospodarstvo: tehnolo-
gije so potrebni pogoj, niso pa zadostni.

Moderatorka dr. Zorka Novak Pintarič, 
FKKT UM
• sogovorniki s področij humanizma, 

družboslovja, kreativnega sektorja, 
politike, financ in gospodarstva

16.30–18.00: 
Predavanja 

19.30 
Večerja
 

Sreda, 14. 9. 2022

8.00–8.45 
Registracija udeležencev

8.45–10.15 
Panelna diskusija/Poster sekcija
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V okviru projekta »Razvoj celovitega 
poslovnega modela za delodajalce za 
aktivno in zdravo staranje zaposlenih 
(Polet)« se je v marcu letošnjega leta za 
61 podjetij iz kohezijske regije Vzhodne  
Slovenije (KRVS) zaključilo aktivno sodelovanje 
v 2. sklopu projekta. 

Po izvedeni zaključni analizi stanja se ugotavlja 
boljše poznavanje področja aktivnega in 
zdravega staranja ter večja osveščenost na 
tem področju kot pred začetkom projekta. 

Pozitiven podatek predstavlja, da podjetja po 
16-mesečni implementaciji ukrepov v sklopu 
projekta zaznavajo manj ovir na področju 
aktivnega in zdravega staranja. Še posebej 
velika razlika se kaže pri tem, da je na začetku 
projekta več kot tri četrtine podjetij bilo mne-
nja, da na področju aktivnega in zdravega 
staranja nima dovolj znanja in informacij, po 
16 mesecih tako meni le še nekoliko več kot 
četrtina podjetij, kar je spodbudno. 

S trditvijo, da nimajo ustreznih finančnih 
virov, se je ob začetku projekta strinjala sko-
raj polovica podjetij, sedaj le nekoliko več kot 
četrtina. Verjamemo, da smo z informiranjem 
in osveščanjem ter s pripravljenim nabo-
rom inovativnih ukrepov podjetjem predsta-
vili številne ukrepe, ki ne zahtevajo velikega 
finančnega vložka.

Kot kaže analiza, menijo, da je vse več 
delovnih mest, ki so ustrezna za starejše 
zaposlene, čeprav hkrati več podjetij kot v 
začetni raziskavi meni, da starejši zaposleni 
nimajo ustreznega znanja ali kvalifikacij za 
opravljanje svojega dela. Predpostavljamo, 

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

da so podjetja na področju ergonomije ter 
zdravega in varnega delovnega okolja pre-
poznala različne možnosti prilagoditev delov-
nih mest, ki jih lahko omogočijo svojim sta-
rejšim zaposlenim, hkrati pa je bilo obdobje 
covida-19 dober pokazatelj, da je pri starej-
ših zaposlenih potrebno krepiti tudi digitalne 
kompetence, saj sta bila hitro prilagajanje 
spremembam in delo od doma razlog, da se 
je pri starejših zaposlenih pokazal manko 
digitalnih veščin in drugih kompetenc, ki so 
povezani s takim načinom dela.

Delodajalce je pomembno še naprej 
osveščati o tem, da področje aktivnega in 
zdravega staranja ter odsotnosti z dela niso 
zgolj »težave«, ki jih je potrebno odpraviti, 
temveč da preventivna skrb za zdravje na 
delovnem mestu predstavlja priložnost, da se 
izboljšajo delovni pogoji, hkrati pa tudi poču-
tje zaposlenih, klima v organizaciji, medo-
sebni odnosi ter s tem tudi zavzetost in učin-
kovitost zaposlenih. Z ustreznimi ukrepi in 
pristopi je potrebno poskrbeti, da bo delovno 
okolje postalo varovalno okolje za ohranjanje 
in krepitev zdravja zaposlenih.

Upravljanje s starejšimi zaposlenimi v podje-
tjih tako ostaja še kako aktualno in nujno pot-
rebno, kar predpostavljamo, da so prepoznala 
tudi podjetja, vključena v projekt Polet.
 

38

Več informacij o rezultatih in ugotovitvah v projektu 
bo predstavljenih na zaključni, nacionalni strokovni 
konferenci, ki se bo odvijala v septembru 2022. 

Za več informacij spremljajte www.projekt-polet.si.
Več na www.tbmce.si.

Aktivno in zdravo staranje 
zaposlenih
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Dr. Dragica Marinič 
dragica.marinic@stajerskagz.si
www.stajerskagz.si

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

H2020 - 847132

Energetska učinkovitost 
malih in srednje velikih  
podjetij za zeleno prihodnost

Triletno sodelovanje v projektnem partnerstvu 

ŠGZ je pretekla tri leta sodelovala v projektu 
Evropske unije Obzorje 2020 SMEmPOWER, 
v katerem je bilo 10 partnerjev iz 8 evropskih 
držav. Cilj projekta je bil opolnomočiti mala in 
srednje velika podjetja na področju energetske 
učinkovitosti v kontekstu dodane vrednosti – 
kako lahko z novimi znanji, s pomočjo različ-
nih ukrepov in s tehnološkimi rešitvami znotraj 
posameznega podjetja prispevajo k zmanjša-
nju stroškov energije in izboljšanju upravljanja 
z energijo ter izvedejo tehnološke rešitve in tudi 
energetske preglede.. 

Mednarodna konferenco Energetska učinkovi-
tost malih in srednje velikih podjetij za zeleno 
prihodnost  

Konferenca je v organizaciji ŠGZ potekala v 
začetku junija. Prof. Grigoris K. Papagiannes, 
projektni koordinator, je predstavil aktivnosti 
in dosedanje dosežke projekta SMEmPOWER: 
v vsaki sodelujoči državi certificiran program 
izobraževanja in usposabljanja s priročnikom, 
strokovne delavnice s predstavitvijo različnih 
instrumentov in ukrepov za MSP-je za izboljša-
nje energetske učinkovitosti, prav tako spletna 
orodja, anketni vprašalnik za energijo, ki je bil 
izveden v MSP-jih, spletna orodja za izračune 
porabe energije, pilotna podjetja in kratka uspo-
sabljanja. 

Konferenca je v zaključkih poudarila pomen 
zavedanja, da imajo SMP-ji eno pomembnejših 

vlog pri gospodarskem razvoju na nacionalnem 
in EU trgu, kakor tudi globalno z vidika global-
nih verig vrednosti. Postati morajo trajnostna 
in zelena s čim večjo uporabo obnovljivih virov, 
hkrati pa mora biti nadaljnji razvoj vsakega 
podjetja povezan z načrtovanjem nizkoogljične 
in krožne proizvodnje, rabe in predelave ter 
uvajanja digitalizacije. 

Nujnost tovrstnih aktivnosti v MSP-jih oziroma 
preobrazbe podjetniškega in javnega sektorja 
je pospešil covid-19,  ki je vplival na spremembo 
delovanja trgov, gospodarstva in družb. Pri tem 
je pomembno zavedanje, da v Sloveniji in tudi 
na ravni EU MSP-ji predstavljajo več kot 90 % 
vseh gospodarskih družb.

Celoten posnetek konference: 
https://www.youtube.com/watch?v=EY21SZLJcEs
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Poudarki iz predstavitev

Dr. Tomaž Katrašnik, Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za strojništvo, je predstavil zna-
čilnosti področja trajnostne energije v SRIP 
– Krožno gospodarstvo, izpostavil ener-
gijo v krožnem gospodarstvu v povezavi z 
energetsko učinkovitostjo z vidika energet-
sko intenzivnih procesov, ki so povezani z 
visokimi stroški energije, in sicer približno 
20–40 % proizvodnih stroškov v železarski 
in jeklarski industriji, 8–10 % proizvodnih 
stroškov v cementni industriji ter okoli 15 % 
proizvodnih stroškov v steklarski industriji. 
Poudaril je pomen optimizacije procesov.

Dr. Vlasta Krmelj, Energap, je predstavila 
prednosti energetsko učinkovitega podje-
tja in poudarila, da zaradi različnosti, dru-
gačnih ciljev in kulture ni vsako podjetje 
energetsko učinkovito. Nova realnost pri-
haja z industrijo 5.0, v ospredju so nova 
znanja, kompetence, inovativnost, boljše 
obvladovanje tveganj, konkurenčnost, nižji 
stroški kapitala in zavarovanj, pripravlje-
nost na prihajajoče spremembe v zakono-
daji – EU zeleni dogovor, taksonomija, EU 
sveženj za krožno gospodarstvo.

Oronzo Daloiso, predstavnik Evropske 
izvajalske agencije za podnebje, infra-
strukturo in okolje (angl. kratica CINEA), 
ki upravlja programe Komisije s ciljem pri-
spevati k razogljičenju in trajnostni rasti, je 
predstavil:
• podnebno nevtralnost do leta 2050 s 

popolno mobilizacijo vseh industrijskih 
vrednostnih verig, vključno z energetsko 
intenzivnimi sektorji,

• pomen večje odpornosti, povezane s 
konkurenčnostjo in odprto strateško 
avtonomijo, 

• usmeritve za kratkoročno zmanjšanje 
uporabe fosilnih goriv s povečanjem 
energetske učinkovitosti in povečanjem 
obnovljivih virov energije in elektrifikacije,

• oceno učinka, ki jo je izvedla agencija 
CINEA: dejanski prihranki energije, ki so jih 
podjetja dosegla z izvajanjem energetskega 
pregleda, še niso v zadostni meri. 

V nadaljevanju je prikazal posamezne 
instrumente, aktualne za MSP-je na podro-
čju energetske učinkovitosti, kot sta pri-
mer sveženj Pripravljeni na 55 in Life pro-
gram za prehod gospodarskega sektorja 
na čisto energijo. 

Mag. Tina Seršen, Ministrstvo za infra-
strukturo, je predstavila strateški in zako-
nodajni okvir politike za učinkovito rabo 
energije:
1. Celoviti nacionalni energetski in podnebni 

načrt (NEPN), ki je bil sprejet leta 2020 za 
obdobje do leta 2030 in določa cilje, poli-
tike in ukrepe na petih področjih energet-
ske unije: razogljičenje (emisije TGP in 
OVE), energetska učinkovitost, energet-
ska varnost, notranji trg ter raziskave, ino-
vacije in konkurenčnost. Na ministrstvu 
že potekajo aktivnosti za posodobitev 
NEPN, katerega osnutek je potrebno 
predstaviti Evropski komisiji do 30. 6. 
2023 ter dokončno verzijo dokumenta 
predati do 30. 6. 2024.

2. Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE), ki 
določa ukrepe za spodbujanje energetske 
učinkovitosti, ukrepe za povečanje učinko-
vite rabe energije in ukrepe za izboljšanje 
energetske učinkovitosti stavb.

Marko Hren, Služba vlade za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko, je predstavil  
Slovensko strategijo pametne specializa-
cije, ki je v fazi prenove in kjer je poudarek 
na delovanju devetih SRIP-ov, in finančne 
instrumente ter ukrepe za izboljšanje 
energetske učinkovitosti v podjetjih. 
 
Mag. Marija Čebular Zajec, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, je predsta-
vila ukrepe za MSP-je z vidika Slovenske indu-
strijske strategije 2021–2030, ki temelji na 
zelenem, kreativnem in pametnem razvoju in 
ciljih, skladnimi z EU industrijsko strategijo za 
zelen in digitalni prehod ter strateško avtono-
mijo in odpornostjo, upoštevajoč morebitne 
motnje v globalnih dobavnih verigah v obliki 
dražjih surovin, izdelkov in energije ali celo 
njihove nedostopnosti, npr. v primeru čipov, 
magnezija, kritičnih surovin ... Vlada je spre-
jela v maju 2022 strateški načrt za spodbu-
janje uporabe obnovljivih virov energije in 
energetske učinkovitosti v gospodarstvu.
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Vir: Ajpes 

Primož Krapež, Eko sklad, je prikazal instru-
mente energetske učinkovitosti za različne 
ciljne skupine, vključno za MSP-je. V zadnjih 
desetih letih so preko javnih razpisov sofi-
nancirali v višini 258 milijonov EUR nepovra-
tnih sredstev skoraj 110.000 naložb v ener-
getsko učinkovitost in dodelili posojila v višini 
276 milijonov EUR za več kot 10.000 okoljskih 
naložb.

Sandi Ritlop, Dravske elektrarne Maribor, d. o. 
o., je predstavil načrte za vetrno energijo v Slo-
veniji, vključno s priložnostmi in izzivi. Za pot-
rebe zelenega prehoda po podatkih Ministr-
stva za okolje in prostor (MOP) je devet pro-
jektov v postopku državnega prostorskega 
načrtovanja. Po podatkih MOP je skupna 
inštalirana moč več kot 350 MW, ocenjena 
letna proizvodnja pa več kot 600 GWh (to je 
dvakrat več kot v NEPN). Dodatnih 73 projek-
tov s področja vetrne energije je dobilo tarifo 
za odkup električne energije, skupaj imamo 
več kot 640 MW inštalirane moči v cevovodih 
z ocenjeno letno proizvodnjo več kot 1 GWh.

Vendar – do sedaj ni bilo izdano niti eno 
gradbeno dovoljenje. Kljub temu veje opti-
mizem za vetrni park Ojstrica, saj so posa-
mezni postopki že izvedeni oz. v fazi izva-
janja: okoljevarstvena presoja vplivov na 
okolje, zaključki prostorskega načrtova-
nja, študija izvedljivosti, postopek izdaje 
gradbenega dovoljenja, postopek javnega 
razpisa, gradnja, pri čemer je načrtovan 

začetek poskusnega obratovanja okoli 
decembra 2025.

Silvo Ropoša, Elektro Maribor, d. d., ki je član 
Regijskega sveta za energetska področja 
pri ŠGZ, je izpostavil namen in cilje sveta ter 
zatem predstavil razvoj elektrodistribucij-
skega omrežja v luči realizacije ciljev NEPN, 
energetski prehod, ki je v soodvisnosti od 
novih tehnologij, zelenega prehoda in digi-
talizacije, prav tako oceno skupnih naložb v 
distribucijsko omrežje, ki po scenariju NEPN 
v obdobju 2021–2030 znaša 4203 milijonov 
EUR ter prikazal vire investicijskih vlaganj in 
nakazal potencialne finančne vrzeli (slika 3).

Dr. Milana Karajić, Magneti Ljubljana, d. o. o., 
je predstavila podjetje kot primer dobre pra-
kse pri izboljšanju energetske učinkovito-
sti, ki so ga dosegli s uvedenimi aktivnostmi: 
razširjenim energetskim pregledom, optimi-
zacijo toplotnih postaj/zajemom odpadne 
toplote, zamenjavo razvetljave in vzpostavitvijo 
sončne elektrarne.

Dr. Draško Veselinovič, Slovensko poslovno 
in raziskovalno združenje v Bruslju, ki 
zastopa interese slovenskih podjetij in  
raziskovalcev, je predstavil aktivnosti 
združenja za gospodarstvo, kot so npr. 
sodelovanje v Vanguard iniciativi (nov pilot 
na področju vodika), ERRIN, UNILION ipd., 
ter delovni program za obdobje 2023–2024 
Obzorje Evropa.

Na sliki 2 so prikazane možnosti pridobitve nepovratnih sredstev zasebnega sektorja.
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Zeleni vodik – prispevek 
k prehodu v brezogljično 
družbo

Kakšen je potencial za zeleni vodik 
in vodikove tehnologije v čezmejnem 
območju Interreg Slovenija in Avstrija? 

Tako kot se številne države na nacio-
nalni in regionalni politični ravni združu-
jejo v prizadevanju za ničelne neto emi-
sije do leta 2050, smo tudi v okviru Inter-
reg Slovenija – Avstrija čezmejnega 
projekta H2GreenTECH raziskovali in 
razvili pilotna modela za zelen vodik in 
vodikove tehnologije, izvedli demonstra-
cijski turi na obeh straneh meje, izdelali  
izobraževalni modul na temo vodika ter 
potujočo razstavo o dosežkih posame-
znih partnerjev v projektu. Na tak način 
smo prispevali k promociji vodikovih teh-
nologij in zelenega vodika, ki je skupaj z 
obnovljivimi viri energije in elektrifikacijo 
pomemben del trajnostnih energetskih 
rešitev. 

Za poglobitev sodelovanja in povezo-
vanja raziskovalnih in razvojnih usta-
nov ter univerz v čezmejni regiji Interreg 
Slovenija – Avstrija na področju razvoja 
vodika in vodikovih tehnologij je bila v 
okviru projekta H2GreenTECH na zak-
ljučni konferenci, ki je potekala 21. junija 
2022 na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, 
ob panelni razpravi o čezmejni vodikovi 
dolini predstavljena med drugim tudi traj-
nostna čezmejna raziskovalno-industrij-
ska mreža v obliki vodikovega/Hydrogen 
centra.

HYDROGEN center je digitalna platforma za 
B2B srečanja in hkrati “vse na enem mestu” – 
ONE-STOP SHOP, ki vsem članom, zlasti pod-
jetjem, omogoča dostop do storitev, vrhunskega 
znanja in raziskovalne infrastrukture raziskoval-
nih ustanov. S to obliko čezmejnega sodelovanja 
bomo skupaj prispevali k rasti in razvoju  
nizkoogljičnih tehnologij, prenosu znanja na 
mlade in prehodu v brezogljično družbo.

Dr. Dragica Marinič 
dragica.marinic@stajerskagz.si
www.stajerskagz.si
www.b2b.h2greentech.eu/sl/
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Namen in cilji čezmejne mreže HYDROGEN center

Osnovni namen je povezati različne deležnike na področju 
vodikovih tehnologij v čezmejni regiji Slovenija – Avstrija v 
trajnostno čezmejno raziskovalno in industrijsko mrežo za 
podporo razvoju inovacij na področju vodikovih tehnologij ter 
izvajanje do leta 2025 in nadalje Akcijskega načrta za vodi-
kove tehnologije v Sloveniji in Avstriji, Razvojne strategije 
HYDROGEN centra in Marketinške strategije HYDROGEN 
centra. 

Članstvo in sodelovanje v HYDROGEN centru 

Članstvo je brezplačno in odprto za različne potencialne 
deležnike, kot so MSP-ji in velika podjetja, raziskovalno-
-razvojne organizacije s svojimi laboratoriji, kompetenčni 
centri, izobraževalne ustanove, start-upi, raziskovalci, štu-
denti in drugi posamezniki s programskega območja, ki 
lahko s svojim strokovnim, razvojnim in raziskovalnim 
delom, znanjem, veščinami in izkušnjami pomembno 
prispevajo k razvoju prebojnih vodikovih tehnologij in 
njihovi večji uporabi v čezmejni regiji in širše.

Zaključna konferenca projekta H₂GreenTECH – Okrogla miza na temo razvojnih priložnosti za vzpostavitev vodikove 
doline. Od leve proti desni: dr. Blaž Likozar (Kemijski inštitut), dr. Janez Blaž (Ministrstvo za infrastrukturo), dr. Dragica 
Marinič (Štajerska gospodarska zbornica), dr. Viktor Hacker (TU Graz), dr. Christian Heschl (Forschung Burgenland) in 
dr. Tomaž Katrašnik (Fakulteta za strojništvo).  
Foto: Petra Props, Kemijski inštitut
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1. Digitalna platforma za B2B srečanja: 
čezmejna raziskovalna, industrijska,  
izobraževalna mreža za izmenjavo  
informacij med člani

• za poglobitev sodelovanja in mreženja
• krepitev kritične mase zmogljivosti za vodik in vodik-

ove tehnologije v prihodnosti 
• trajnostno čezmejno raziskovalno-industrijsko sodelovanje 
• dostop do infrastrukture in novih razvojnih znanj ter 

tehnoloških znanj in dosežkov

3. Koordinacija HYDROGEN centra: 
Štajerska gospodarska zbornica v sodelovanju s 
podpornimi laboratoriji na lokacijah: za poglobitev 
sodelovanja in mreženja

• Ljubljana: Kemijski inštitut 
• Gradec: Tehnična univerza Gradec 
• Beljak: Koroška univerza za uporabne znanosti

5. Kontakti drugih partnerjev projekta H2GreenTECH za HYDROGEN center:  

• za poglobitev sodelovanja in mreženja
• krepitev kritične mase zmogljivosti za vodik in vodikove tehnologije v prihodnosti 
• trajnostno čezmejno raziskovalno-industrijsko sodelovanje 
• dostop do infrastrukture in novih razvojnih znanj ter tehnoloških znanj in dosežkov

2. One-stop-shop 
• mreženje
• informiranje, posredovanje novic s področja vodikovih 

tehnologij 
• storitve za člane
• vrhunsko znanje – izmenjava in povezovanje
• raziskovalna infrastruktura raziskovalnih centrov – razisko-

valno in razvojno sodelovanje 
• sodelovanje članov: za spodbujanje rasti in razvoja nizkoogljič-

nih tehnologij, zelenega vodika in vodikovih tehnologij, prenos 
znanja na mlade in prehod na brezogljično družbo v čezmejni 
regiji Interreg SI-AT

4. Vodenje HYDROGEN centra 
• predsednik: dr. Blaž Likozar, Kemijski inštitut, Slovenija, 

blaz.likozar@ki.si
• podpredsednik: dr. Viktor Hacker, TU Gradec, Avstrija, 

viktor.hacker@tugraz.at
• kontaktne osebe: 

• dr. Dragica Marinič,  
dragica.marinic@stajerskagz.si

• Aleš Kegl, ales.kegl@stajerskagz.si
• Petra Props, petra.props@ki.si
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Mehke veščine in zeleni prehod

Namen projekta KOC – Krožno gospodarstvo 
je izboljšati ključne kompetence, produktiv-
nost, ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih 
v vključenih podjetjih ter krepitev partnerstva in 
s tem njihove konkurenčnosti. Pomemben del 
delovnega procesa je tudi pridobivanje kompe-
tenc, potrebnih za specifično delovno mesto, 
opaža pa se tudi vedno večja potreba po inter-
disciplinarnosti znanja in veščin posameznega 
delavca. Nikoli namreč ne moremo predvideti 
vseh kompetenc in znanja, ki bo potrebno na 
določenem delovnem mestu. Poleg specifič-
nega strokovnega znanja pa se opaža tudi trend 
porasta organiziranja delavnic s področja 
mehkih veščin, ki jih prav tako potrebujemo 
pri prehodu v zeleno družbo. 

Zgoraj napisano se je izkazalo tudi v okviru sku-
pnih usposabljanj KOC – Krožno gospodarstvo. 
Kako potrebne in zaželene so veščine reševanja 
konfliktov in dobre komunikacije, so nam javno 
povedali kadrovniki in kadrovnice naših partner-
jev. Na novembrskem srečanju mreže kadrov-
nikov smo v sodelovanju z Zavodom Pamina 
izvedli interaktivno predavanje ”Reševanje kon-
fliktov na delovnem mestu”, kjer nam je Milenko 
Kovačević predstavil osnovno razumevanje 
konflikta in načine za reševanje konfliktov na 
delovnem mestu. Na željo udeležencev in ude-
leženk pa smo v maju organizirali še nadaljeva-
nje delavnice, ki je bila namenjena komunika-
ciji v medsebojnih odnosih, tako na delovnem 
mestu kot tudi v zasebnem življenju. Udeleženci 
in udeleženke so skozi konkretne primere iskali 
odgovore na vprašanja, kdaj in zakaj komunika-
cija pride v krizo in kako iz nje, kaj narediti, če 
imamo občutek, da sogovornika ne razumemo 
in da ne moremo sprejeti dogovora ali kompro-
misa, kaj sploh je bistvo komunikacije in kdaj ta 
teče nemoteno. 

V zadnjih letih, ko smo priča razmahu in pou-
darku na izobraževanjih s področja digitaliza-
cije in digitalne pismenost, so mehke veščine 
v času avtomatizacije in digitalizacije še vedno 
nenadomestljive. Obvladanje mehkih veščin, 
kot so komunikacijske spretnosti, emocionalna 

inteligentnost, sposobnost reševanja konfliktov, 
timsko delo in vodenje le-tega, pomembno dopri-
nesejo k zdravemu in produktivnemu delovnemu 
okolju. S tem pa tudi k večjemu zadovoljstvu 
zaposlenih in lažjemu spopadanju z izzivi in 
spremembami, ki jih prinaša sodobno delovno 
okolje in poslovni procesi. 

Kako lahko mehke veščine doprinesejo k zelenemu 
prehodu in prehodu v krožno gospodarstvo? 

Global Green Skills Report 2022 poroča, da 
večina delovnih mest, ki zahtevajo t. i. zelene 
kompetence, niso tradicionalno ''zelene službe''. 
Podobno lahko rečemo za mehke veščine. 
Mehkih veščin ne potrebuje samo kadrovska 
služba, predavatelji in vodstveni kader. Veščine 
dobre komunikacije, dela v timu in vodenje 
le-tega, problemsko reševanje idr. so veščine, 
pomembne na vseh nivojih delovanja podje-
tja. Prav tako kot ''zelenih veščin'' ne potrebujejo 
samo raziskovalci in razvojniki, lahko rečemo, da 
sta ti dve sferi pomembno povezani za sodobno 
delovno okolje. Oba tipa veščin sta potrebna 
na vseh nivojih delovnega procesa, razlikuje se 
samo stopnja obvladanja posamezne kompe-
tence. Niso pomembna samo delovna mesta, 
ampak tudi spretnosti, ki jih delovna mesta zah-
tevajo. S pomočjo dobro razvitih mehkih veščin 
lažje iščemo priložnosti, kjer lahko pridobimo 
ustrezno strokovno znanje. Če želimo biti inicia-
tor sprememb v delovnih in poslovnih procesih, 
potrebujemo ustrezna znanja in orodja, ki nam 
to omogočajo. 

Nina Kovačič 
Strokovna sodelavka
nina.kovacic@stajerskagz.si
Projekt: Kompetenčni center mreže za prehod v krožno gospodarstvo, KOC – Krožno gospodarstvo
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Kršitev bolniškega staleža 
in izredna odpoved pogodbe o 
zaposlitvi

Mojca Tominšek
Koordinatorka Infopike

mojca.tominsek@stajerskagz.si

Svetovanje na delovno-pravnem področju obsega:
svetovanje glede pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni/poškodbe, 
dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih 
kršitvah in kršilcih, glede dolžnikov in njihovem premoženju, mirno reševanje 
sporov – mediacija.

Svetovalka Infopike za detektivsko področje 
Tina Kramberger je detektivka in direktorica 
detektivske agencije Intellegos, d. o. o., medi-
atorka, članica upravnega odbora Detektivske 
zbornice RS in članica delovne skupine za spre-
membo zakonodaje na detektivskem področju. V 
desetih letih dela je pridobila dragocene izkušnje, 
ki jih prenaša na mlajše detektive, kot mentorica 
pa je imela na praksi že več dijakov in študentov iz 
različnih držav.

Infopika: Najlažji način, da pridete do ustreznega odgovora, je, da vprašanje 
posredujete na infopika@stajerskagz.si. 

Zakon o delovnih razmerjih (2013) pravi, da se lahko 
delavcu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, »če 
delavec v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali 
poškodbe ne spoštuje navodil pristojnega zdrav-
nika, imenovanega zdravnika ali zdravstvene komi-
sije ali če v tem času opravlja pridobitno delo ali 
če brez odobritve pristojnega zdravnika, imenova-
nega zdravnika ali zdravstvene komisije odpotuje 
iz kraja svojega bivanja«. Zakon o detektivski dejav-
nosti (2011) pa navaja, da lahko detektiv »pridobiva 
informacije o zlorabah pravice do zadržanosti z dela 
zaradi bolezni ali poškodbe«. 

V praksi to pomeni, da detektivi opravljamo kontrole 
in nadzore bolniškega staleža. Ob izvedbi kontrole je 
postopek takšen, da se delavca obišče na domu in 
ob tem zapiše zapisnik. Nadzor bolniškega staleža 
pa pomeni zbiranje informacij v širšem pomenu, pri 
čemer imamo detektivi zakonsko upravičenje, da 
izvajamo osebno zaznavo in uporabljamo tehnična 
sredstva. 

Najpogostejša zmota je, da delavec krši bolniški 
stalež, če ga ob kontroli/nadzoru ni doma. Slednje 
vedno ne drži, saj je to odvisno od navodil (režima 
gibanja), ki ga delavec prejme od zdravnika ali 
zdravstvene komisije. Delodajalec je upravičen do 
režima gibanja, ne pa tudi do diagnoze delavca. Pri 

pridobivanju teh informacij se sama vedno poslužu-
jem osebnega obiska pri osebnem zdravniku, saj se 
s tem izogibam morebitnemu dodatnemu vpisova-
nju v medicinsko kartoteko, hkrati pa dobim režim 
gibanja v pisni obliki in s podrobnostmi, ki so v posa-
meznem primeru pomembne (npr. ali delavec lahko 
vozi avto, hodi na zabave, gre na fitnes in podobno). 
Delodajalce vzpodbujam k preventivi, saj opažam, 
da je to dobra praksa. Delavci so tako seznanjani, 
da se opravljajo naključne kontrole. Na terenu ob 
kontroli bolniškega staleža sem tako že slišala, da 
so me že pričakovali. Takšen delavec si najverje-
tneje ne bo vzel bolniškega staleža takrat, ko to ne 
bo res nujno potrebno in ga izkoriščal (npr. šel v tem 
času na morje, če tega ne bo imel dovoljenega).

V praksi se je že večkrat zgodilo, da se je ob 
izvedbi kontrole bolniškega staleža ugotovilo, da 
delavec na navedenem naslovu ne prebiva več, in 
sicer tudi po več let. Slednje se po navadi zgodi v 
primerih, ko se preselijo bližje službi in spremembe 
namensko ne javijo, da lahko še naprej dobivajo 
višje povračilo potnih stroškov prevoza na delo in z 
dela. Detektivi zbiramo informacije tudi o teh kršit-
vah. Med drugim opravljamo teste alkoholizira-
nosti in teste na droge, kjer ravno tako lahko pride 
do izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, vendar 
o tem več drugič.



REGIJSKI SVETI  

Regijski svet za davčno in 
finančno področje 

Mojca Tominšek 
Koordinatorka RS DiF 
mojca.tominsek@stajerskagz.si

Regijski svet organizira razna usposablja-
nja, posvetovalne sestanke in redne seje, na 
katerih se člani seznanijo z aktualno tema-
tiko, izmenjajo mnenja, se posvetujejo in 
dajejo zakonodajne in druge predloge.

Vsako leto na sejo regijskega sveta pova-
bimo tudi predstavnike Finančne uprave 
Maribor, ki se na povabilo vedno z vese-
ljem odzovejo. Tudi letos smo organizirali 
tovrstno srečanje, in sicer 25. maja 2022 v 
prostorih Štajerske gospodarske zbornice.
S Finančne uprave Maribor se je srečanja 
udeležilo pet predstavnikov in predstav-
nic. Mag. Marko Horvat, direktor Finančne 
uprave Maribor, je predstavil institucijo, 
podal nekaj statističnih podatkov za 2021 
in 1–4/2022 in opisal organiziranost ter 
načrtovane spremembe organizacije. Pri-
kazal je aktualne spremembe Zakona o 
dohodnini (ZDoh – 2). V nadaljevanju sta 
mag. Lidija Pirc, vodja oddelka za davke 
od dohodkov iz poslovanja, in mag. Mitja 

Vodušek, vodja oddelka za prispevke, opi-
sala protikoronsko državno pomoč (vloge za 
vračilo, obročno plačilo, stvarna pristojnost 
v zvezi z vlogami, podjetja v težavah) in pre-
novo REK obrazcev. Mihaela Rajzman, vodja 
oddelka za nepremičnine in druge obdavčitve, 
je predstavila davek na promet nepremičnin 
(DPN), Aleš Peršuh, vodja oddelka za DDV, pa 
zakonodajne spremembe na področju DDV. 
V zaključku je še vodja oddelka za carinje-
nje Stanislav Podgoršek predstavil carinsko 
področje.

Dogovorjeno je bilo, da se bodo predstavniki 
Finančne uprave Maribor, glede na potrebe in 
aktualno tematiko, ponovno odzvali na vabilo 
regijskega sveta, saj so veseli sodelovanja in 
pridobivanja informacij s terena.

V okviru seje je bilo dogovorjeno, da bo v 
mesecu septembru 2022 organizirana 1. 
finančno-davčna konferenca pod okriljem 
regijskega sveta.

Namen Regijskega sveta za 
davčno in finančno področje 
je s strokovnostjo in pozitivno 
naravnanostjo za sodelovanje v 
regiji vzpodbuditi povezovanje 
strokovnjakinj in strokovnjakov 
z davčno-finančnega področja, 
zaposlenih v računovodskih 
servisih, računovodsko-fi-
nančnih službah v podravskih 
podjetjih in drugih institucijah.

47



 
Alenka Iskra 

MOJIH 5

Predstavite se nekomu, ki vas ne pozna. 
Malo trmasta, k cilju usmerjena, družinska in družabna. 
Obožujem živali, uživam ob gledanju dobrih filmov.

5 področij, ki bi jim morali v Sloveniji posvetiti bistveno 
več pozornosti in denarja.
Zdravstvu, promociji turizma, obnovi naše kulturne 
dediščine, ustreznemu financiranju mestnih občin, 
najemninam za stanovanja za mlade.

5 inštitucij, brez katerih Slovenija ne bi mogla funkcionirati.  
Ne bi smelo biti institucije, ki za našo državo ne bi bila 
potrebna. Zagotovo pa je nujna debirokratizacija.

5 za Slovenijo nepogrešljivih podjetij.      
Vsa podjetja, ki ne podpirajo prekarnega dela, spoštu-
jejo vse pravice, ki jih zaposleni imajo, poslujejo s spo-
štovanjem vseh predpisov in zakonov ter poravnavajo 
svoje finančne obveznosti, so za mene pomembna. 

5 podjetij, brez katerih štajersko gospodarstvo ne bi 
bilo to, kar je bilo oz. je. 
Ne morem izpostaviti 5 podjetij, ker lahko naredim krivico 
mnogim, saj imamo mnogo uspešnih in pomembnih 
delodajalcev v naši regiji.

5 blagovnih znamk, ki jih najbolj spoštujete.
Mbajk, Hiša Denk, SNG Maribor, Festival Lent, Kodila.

5 držav, v katerih bi radi živeli in zakaj.
Italija, ker je čudovita in ponuja raznolike kulinarične 
užitke.
Velika Britanija, ker imajo kraljico.
Nova Zelandija, ker me fascinirajo njene naravne danosti.
Švedska, ker imajo visoko stopnjo razvite demokracije.
Nemčija, ker je urejena in stabilna država.

5 mest, ki so vas najbolj navdušila in zakaj.
Marburg, Harkov, Novi Sad, Zadar, Castellucio v Umbriji.
Vsa ta mesta so me navdušila, ker so posebna, imajo 
dušo in prijazne ljudi.

5 dopustniških destinacij, ki bi jih izbrali, če čas in 
denar ne bi predstavljala faktorja odločanja.
Nova Zelandija, Islandija, Avstralija, Maldivi, Južna 
Afrika.

5 jedi, ki jih najraje vidite na svoji mizi.
Solate vseh vrst in različnih kombinacij, dobro domačo 
govejo juho, azijske vegetarijanske  jedi, lokalne, 
domače in sezonske jedi, domač jabolčni štrudelj.

5 vin, ki jih najpogosteje kupite.
Odlična bela vina iz štajerskega vinorodnega okoliša. V 
glavnem kupujem pri vinarjih.

5 knjig, ki bi jih lahko prebrali še enkrat.
Kradljivka knjig, Jej, moli, ljubi, Belo se pere na devetdeset, 
Tek za zmajem, Genialna prijateljica.

5 filmov, ki so spremenili vaš pogled na svet.
Let nad kukavičjim gnezdom, Schindlerjev seznam, 
Oče, Še vedno Alice, Černobil.
 
5 vaših najboljših lastnosti.
Vztrajnost in ciljna naravnanost, izpolnim dane obljube, 
znam poslušati in sprejemam tudi drugačna stališča in 
mnenja, družinski človek.

5 vaših lastnosti, ki jih raje ne bi imeli.
Zamujanje, nagla jeza, premalo spoštovanja do sebe, 
zaskrbljenost, razvajenost. 

5 stvari, ki vam zapolnijo prosti čas.
Kuhanje, filmi, druženje s prijatelji, sprehodi s psom, 
vrtičkanje.

5 oseb, s katerimi bi se najraje zapletli v pogovor.
Slavoj Žižek, Marcel Štefančič ml., Robert Golob, Vesna 
Vuk Godina, Ana Roš.

Kdaj vas je bilo najbolj strah?
Zelo strah me še ni bilo nikdar. Me je pa strah, kam nas 
vodijo sedanjost, stanje v naši družbi, vojna v Ukrajini, 
podnebne spremembe.

Kdaj ste bili najbolj veseli v življenju?
Po rojstvu svojega sina.

Ali vedno poveste vse tako, kot je, ali kdaj tudi kaj 
zamolčite?
Težko kaj zamolčim, če v prvem trenutku ne povem, 
zagotovo povem naslednjič.

Kaj pri ljudeh najbolj cenite in kaj vas najbolj moti?
Cenim odkritost, ne prenesem zahrbtnosti.

MOJIH 5 

Ime in priimek: 

Alenka Iskra

Letnica rojstva: 

1961

Izobrazba: 

univ. dipl. ekon.

Delovno mesto:  

funkcionarka – podžupanja Mestne občine Maribor
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Marko Kokol 

MOJIH 5

Ime in priimek:  

Marko Kokol 

Letnica rojstva: 1986

Izobrazba: 

univerzitetni diplomirani ekonomist

Delovno mesto:  

direktor in lastnik

Predstavite se nekomu, ki vas ne pozna.
Sem mlad, prijazen, dobrosrčen, delaven in ambiciozen. 
Na življenje gledam s pozitivne strani in sem večni opti-
mist. Veliko mi pomeni moja družina. Sproščanja iščem 
v športnih aktivnovstih, predvsem nogometu. Rad imam 
izzive, zato jih v poslovnem svetu zmeraj iščem.

5 področij, ki bi jim morali v Sloveniji posvetiti bistveno 
več pozornosti in denarja.
Šport, šport, šport, decentralizacija in kmetijstvo. Imamo 
ogromno vrhunskih športnikov v ogromno športih 
kljub naši majhnosti. Podpora tem športom (predvsem 
finančna) pa ne sledi vsem uspehom. 
Predvsem Ljubljana in vso zahodno kohezijsko območje 
se krepi, na vzhod pa so malo pozabili.
Kmetijstvo je premalo cenjeno. Mladi odhajajo iz panoge 
kmetijstva. Samooskrba bi morala biti ključna v državi.

5 inštitucij, brez katerih Slovenija ne bi mogla 
funkcionirati.
Pošta, banka, javno zdravstvo, šolstvo in NK Maribor. 😊

5 za Slovenijo nepogrešljivih podjetij.
Gen-i, Krka, Lek, Pipistrel, Interblok, Akrapovič.

5 podjetij, brez katerih štajersko gospodarstvo ne bi 
bilo to, kar je bilo oz. je.
Pošta Slovenije, Perutnina Ptuj, Ledinek engineering, NK 
Maribor.

5 blagovnih znamk, ki jih najbolj spoštujete.
Elan, Pipistrel, Akrapovič, Interblock.

5 držav, v katerih bi radi živeli in zakaj.
Slovenija, ker je najlepša dežela. Hrvaška, ker ima lepo 
morje in veliko čudovitih otokov. ZDA, država 1000 in 
ene možnosti. Dubaj s svojim glamurjem.

5 mest, ki so vas najbolj navdušila in zakaj.
Madrid – nogometna prestolnica, Milano – prestolnica 
mode, Pariz – mesto, kjer je na vsakem koraku kakšna 
znamenitost, New York – mesto, ki nikdar ne spi, Zagreb 
– zaradi zimskega sejma.

5 dopustniških destinacij, ki bi jih izbrali, če čas in 
denar ne bi predstavljala faktorja odločanja.
Jadranska obala – številni otoki v Dalmaciji, Korzika, 
Bali.

5 jedi, ki jih najraje vidite na svoji mizi.
Goveji zrezki v gobovi omaki, steak, perutničke na žaru, 
špinača, riba.

5 vin, ki jih najpogosteje kupite.
Vin skoraj ne pijem, saj imam cocktail bar in veliko bolj 
uživam ob cocktailih. Če pa že, pa rad spijem domač 
cviček (ženini starši so iz Posavja in pridelujejo domače 
vino) ali pa kakšno polsadko/sladko belo vino.

5 knjig, ki bi jih lahko prebrali še enkrat.
Bogati očka, revni očka, Millionare booklet, Think like a 
champion, The art of war.

5 filmov, ki so spremenili vaš pogled na svet.
The Founder, The Big short,  The Social Network, Coach 
Carter, 8 mile.

5 vaših najboljših lastnosti.
Večni optimizem, pozitivna naravnanost, mirnost v 
stresnih situacijah, preudarnost, logično razmišljanje.

5 vaših lastnosti, ki jih raje ne bi imeli.
Ne vem. Mogoče trdoglavost. Dobro bi bilo, da bi se učil 
na napakah drugih, ne pa da moram sam iste napake 
ponavljati, ker mislim, da pa bo meni uspelo drugače. 

5 stvari, ki vam zapolnijo prosti čas.
Družina, otroci, nogomet, podvodni ribolov, šport.

5 oseb, s katerimi bi se najraje zapletli v pogovor.
Joc Pečečnik, Ivo Boskarol, Zoran Šolaja, Grand Cardone, 
papež.

Kdaj vas je bilo najbolj strah?
Ob drugem lockdownu v času covida-19 – kaj bomo 
naredili s podjetji, kako bodo preživeli naši zaposleni, 
kako bomo plačali kredite.

Kdaj ste bili najbolj veseli v življenju?
Ob rojstvu otroka in na poročni dan.

Ali vedno poveste vse tako, kot je, ali kdaj tudi kaj 
zamolčite?
Skoraj zmeraj povem tako, kot je. Je pa res, da večinoma 
stvari obrnem in povem z lepše strani.  😊

Kaj pri ljudeh najbolj cenite in kaj vas najbolj moti?
Najbolj cenim pozitiven pogled na življenje, poštenost, 
delavnost in inteligenco.
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tisk revij, katalogov, knjig, plakatov ter ostalih tiskovin
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