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H2GreenTECH DEMONSTRACIJSKA TURA – SLOVENIJA

Brezplačno

20. 4. 2022

GOSPODARSKI E-FORUM, GOST JOŠT RUPNIK (EBM-PAPST
SLOVENIJA)

Brezplačno

21. 4. 2022

DELAVNICA: POZICIONIRANJE IN DIFERENCIACIJA NA TRGU –
DRUGAČNI OD KONKURENCE

Brezplačno

DELAVNICA: SKRB ZA DUŠEVNO ZDRAVJE S TEHNIKAMI
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Brezplačno

maj
Maj
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Maj

DELAVNICA: PRODAJA V TURBULENTNIH ČASIH

Brezplačno

Maj

REGIJSKI POSVET – PROJEKT POLET

Brezplačno

Maj

ZAKLJUČNA KONFERENCA KOC – KROŽNO GOSPODARSTVO

Brezplačno

Maj

KONFERENCA ENERGETSKA UČINKOVITOST V MSP-JIH V
OKVIRU PROJEKTA SMEMPOWER

Brezplačno

Maj

REDNA SEJA REGIJSKEGA SVETA ZA DAVČNO IN FINANČNO
PODROČJE

Brezplačno

17.–19. 5. 2022

PODIM KONFERENCA 2022

Plačljivo

19. in 20. 5.
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KADROVSKA KONFERENCA KAKO – IZ PRAKSE ZA BOLJŠO
PRAKSO

Plačljivo

junij
Junij

DELAVNICA: DAVČNI VIDIK NAPOTITVE DELAVCEV V TUJINO

Brezplačno

Junij

ZAKLJUČNA KONFERENCA H2GreenTECH

Brezplačno

Junij

REDNA SEJA REGIJSKEGA SVETA ZA ENERGETIKO

Brezplačno

Junij

REDNA SEJA REGIJSKEGA SVETA IZVAJALCEV ČEZMEJNIH
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Brezplačno

21.6.2022

PODELITEV PRIZNANJ ZA NAJBOLJŠE INOVACIJE
PODRAVSKE REGIJE 2022

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
9. aprila 2022. Pridržujemo si pravico do
sprememb in dopolnitev. V ceno kotizacije ni
vračunan 22-% DDV. Prijave sprejemamo do
zapolnitve razpoložljivih mest.

Direktorica ŠGZ
aleksandra.podgornik@stajerskagz.si

OBVLADOVANJE STRESA ZA OSEBNO IN POSLOVNO RAST
22. 4. 2022

Mag. Aleksandra Podgornik

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

Nepremičninski balon, svetovna finančna
kriza, pandemija covida-19, kriza zdravstvenega in drugih temeljnih družbenih sistemov,
fiskalna kriza, energetska kriza, prehranska
kriza, varnostna kriza kot posledica vojne v
Ukrajini, dobaviteljsko-naročniška kriza, kriza
globalizacije, kriza vodenja. Sploh še obstaja
področje, ki mu ne mogli z najvišjo mero verodostojnosti pripeti kratke besede »kriza«?
Dr. Mojmir Mrak, profesor za mednarodne finance in ekonomske politike Evropske unije,
je v nedavnem pogovoru na Valu 202 takole
opisal našo prihodnost: »Evropa bo od zdaj
naprej drugačna. V 90. letih smo se od delitve na vzhod in zahod poslovili, je pa dejstvo,
da se vzpostavlja nova delitev, ki ni samo
evropska, ampak svetovna ureditev. /.../
Svet se krha. To pa je posledica dveh stvari
– pospešen proces globalizacije in to, da se
dominantna vloga Amerike v svetu manjša.
Nastala je cela vrsta močnih, razvijajočih se
držav, ki so novi poli gospodarske, pa tudi politične moči sveta. Kitajska, Brazilija in tudi
Južna Afrika ... Nobena od teh treh držav ni
jasno obsodila, kar se je zgodilo med Rusijo
in Ukrajino. Enako velja za Indijo. To pa kaže,
da vse te države na neki način držijo odprt
prostor, ker očitno ima vsaka izmed njih neko
svojo 'Ukrajino'.« Ugotovitev se sliši zelo logično. In prav zato je v resnici strašljiva. Napoved prihodnosti, ki bo očitno čas prehajanja iz krize v krizo, je napoved prehitevajočih
se kriz. Trenutno cel svet tiči v vsaj treh hkrati: smo sredi ukrajinske tragedije, izvijamo
se iz pandemije (ali vsaj mislimo, da se!) in
pogrezamo se v pogubno svetovno okoljsko

Prehitevajoče
se krize
in podnebno krizo, ki jo bolj ali manj potiskamo na obrobje nezavedajoč se, da nas lahko
v resnici pogubi. In vsi že zelo jasno čutimo
energetsko, prehransko, gospodarsko in še
kakšno krizo. In za nobeno ne vemo, kdaj in
kako se bo končala.
Slovenija, tudi v gospodarstvu, deli usodo
s praktično vsemi državami sveta. Težav, ki
se povsod zgrinjajo nad gospodarstvo, je toliko, da je pandemična kriza danes spomin
na manjše zlo, ki smo ga uspeli preživeti. V
časih, ki so že daleč za nami, je veljalo, da je
krizo mogoče izkoristiti kot priložnost. Dandanašji je malo oz. vedno manj tistih, ki v to
verjamejo.
Kaj nas čaka v prihajajočih mesecih, v resnici
ne ve in ne upa napovedati nihče. No, mogoče pa se vendarle motim in sem samo preveč
črnogleda. Ne gre prezreti dejstva, da je svetovno – in tokrat tudi naše – gospodarstvo
zaradi specifičnega pristopa in zoperstavljanja opustušenju zaradi pandemije okrepilo
gospodarsko rast in je v dokaj dobri kondiciji. Pravzaprav – krizo je izkoristilo kot priložnost! Počakajmo – človeštvo je običajno
našlo izhod iz najhujših situacij. Ga bo tudi
tokrat?
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Povprečna plača po regijah v Sloveniji``

Ledinek Engineering – dobri obeti za prihodnje
Avstrijsko podjetje Mayr-Melnhof Holz je dolgoletna stranka
podjetja Ledinek Engineering. Gre za eno največjih in vodilnih podjetij v Evropi na področju lesne industrije. Dogovor o
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sodelovanju pri njihovi novi investiciji, kjer gre za postavitev
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trenutno največje proizvodnje križno lepljenih plošč (CLT)

Ptuj

na svetu, vključuje integracijo strojev in opreme uspešnega
podjetja za strojegradnjo iz Hoč pri Mariboru.
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Miha Senčar je mladi manager leta 2021
Združenje Manager je priznanje Mladi manager leta 2021 podelilo
Mihi Senčarju, direktorju komerciale v Tenzorju. Ob razglasitvi je
bil hvaležen in presenečen: »Hvala za to veliko čast. To priznanje

vizijo podjetja. To je njihova nagrada.«

https://www.stajerskagz.si/casopis-gospodarski-izzivi-oktober-2020/.

www.posta.si
Tomaž Kokot je novi generalni direktor Pošte Slovenije
Nadzorni svet Pošte Slovenije je v začetku februarja za novega generalnega
direktorja družbe imenoval dosedanjega začasnega generalnega direktorja
Tomaža Kokota. V svojih prejšnjih funkcijah je bil med drugim tudi predsednik
sveta dveh zavodov, doma upokojencev Šmarje pri Jelšah in v Poljčanah, potegoval se je tudi za župana Poljčan. V poslovodstvu družbe ostajata Sebastijan
Gostenčnik in mag. Karmen Lebe Grajf.
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Vodenje je nadgradnja manageriranja in zahteva izjemno veliko znanja in izkušenj, hkrati pa tudi mnoge
druge lastnosti in veščine. Vodimo vsi, a zares pravih in dobrih voditeljev ni prav veliko. Vodje morajo s
svojo sposobnostjo in empatijo doseči, da jim mnogi sledijo in da lahko skupaj dosegajo zastavljene cilje
in uspeh. Seveda je osnovno izhodišče vodenja znanje, ki ga ni nikoli dovolj, in pravi vodja se nikoli ne
neha izobraževati. Znanje je treba spoštovati, ceniti in tudi nagraditi.

Voditeljstvo je
management z vizijo

Dr. Roman Glaser,
predsednik ŠGZ

Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu
Fotografije Denis Janežič

Srečanje štajerskega gospodarstva
31. marca je potekalo tretje srečanje štajerskega
gospodarstva. Vsebinsko je bilo osredotočeno na
vodenje, kar je sicer vedno pomembna tema podjetniških in managerskih srečanj, hkrati pa se v
zadnjem času močno spreminja, še posebej v podjetjih, ki se zavedajo, da je pravzaprav prav vodenje
eden ključnih dejavnikov v boju s konkurenco in za
stabilno in uspešno poslovanje.

Srečanje štajerskega gospodarstva je priložnost za izmenjavo izkušenj in dobrih idej, gospodarstvo to
potrebuje in v Štajerski gospodarski zbornici smo zelo veseli, da smo obdobje nesrečevanja v živo pustili za sabo. Seveda se vsi zelo dobro zavedamo, da smo zelo daleč od umiritve kriznih razmer, da se
krizne situacije pravzaprav samo še kopičijo in da so mnoga podjetja pred izjemno zahtevnimi in skoraj
nerešljivimi vprašanji. Pa vendar – iščemo izhode, tudi z novimi znanji in spoznanji, na katere nas je
opozorila dr. Danica Purg.
Mag. Aleksandra Podgornik,
direktorica ŠGZ

Vodenje je zahtevno opravilo

Osredja govorka srečanja je bila prof. dr. Danica
Purg, ustanoviteljica IEDC – Poslovne šole Bled
(1986) in tudi njena direktorica, predvsem pa predavateljica generacijam managerk in managerjev
iz Slovenije in celega sveta. Poudarila je, da je treba razlikovati voditeljstvo od managementa, in še
posebej izpostavila inspirativno voditeljstvo, ki v

svetu izrazito pridobiva na veljavi. Znanje je seveda izjemno pomembno, vendar znanje brez inspiracije ni uspešno. Voditeljstvo je namreč management z inspiracijo in vizijo, brez inspiracije, vizije,
poguma ni mogoče doseči najboljših rezultatov.
Dober voditelj mora med drugim znati postavljati
prioritete, obvladovati mora čas, znati prepoznati
sposobnosti ljudi in dobro voditi svoje sodelavke
in sodelavce.

Dober voditelj mora imeti helikopterski pogled na situacijo
– helikopter namreč leti dovolj nizko, da vidi posamezna
drevesa, in hkrati dovolj visoko, da vidi celotni gozd. Dober
voditelj mora biti usmerjen k rezultatom in mora biti izjemno kreativen. In imeti mora karizmo, torej zmožnost inspiriranja ljudi. Izjemno pomembna je tudi etika, občutek,
kaj je prav in kaj je narobe. Brez tega voditeljstva ni!
Dr. Danica Purg,
ustanoviteljica in predavateljica na IEDC – Poslovni šoli Bled
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Voditeljstva brez strasti ni!
Pogovor z dr. Danico Purg, ustanoviteljico in direktorico IEDC – Poslovne šole Bled, je
potekal pred njenim predavanjem na srečanju štajerskega gospodarstva 31. marca
2022 v Mariboru.

Dr. Danica Purg,
ustanoviteljica in predavateljica na
IEDC – Poslovni šoli Bled

Govori se o novi vodstveni paradigmi.
Tako je. Vedno več se govori o tem, da je treba
delati za boljši svet, govori se o navdihnjenosti, daljnovidnosti, viziji, strategiji, sodelovanju, delegiranju, etičnem in odgovornem vodenju. Priznava se
pomen empatije, to je vživljanja v druge. Strast –
to je pomembna beseda. Če ni strasti, ni pravega
poguma, ni prave energije, ni pravega navdiha.
Paziti moramo na smisel in moralno odgovornost.
To so nove paradigme voditeljstva.
V družbi, v kateri se kar naprej vse menjuje in spreminja, je težko voditi. Zato potrebujemo vedno več
navdiha, vedno več sposobnosti inspiriranja drugih.

Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu

NASVETI ZA VODITELJE, DA JIM BODO V KRIZNIH ČASIH LJUDJE ZAUPALI:

Kaj so pogoji uspešnega voditeljstva?
Teh pogojev je kar nekaj, voditeljstvo
namreč ni nekaj najbolj preprostega. Če pa
poskušam te pogoje sistematizirati, bi poleg
analitično-konceptualnih znanj (finance,
marketing, razvoj, proizvodnja), ki se morajo
povezovati med seboj, dodala še spretnosti,
kot so komuniciranje, pogajanje, sposobnost ocenjevanja ljudi in postavljanje prioritet. Nikakor ne smemo prezreti managementa časa, saj ljudje navadno počnemo
tisto, kar je nujno, ne pa, kar je dolgoročno
pomembno. Zelo pomembno je tudi timsko
delo, če ga manager ne obvlada, se lahko
zgodi, da celo življenje dela vse sam. In
pade na izpitu voditelja.
Kaj pa osebnostne lastnosti?
Seveda, prvemu in drugemu pogoju takoj sledijo osebne lastnosti, kot so energija, temeljitost, usmerjenost k rezultatom in sposobnost
za timsko delo. Kreativnost postaja vedno
pomembnejša, problemi so namreč vedno
bolj kompleksni in brez kreativnega pristopa
ni mogoče najti rešitev. Pomembna je tudi
kulturna fleksibilnost, zmožnost vživljanja
v različne kulturne resničnosti. Brez osebne
karizme, ki ni nič drugega kot navdihovanje
drugih, pa voditeljstva sploh ni. In tudi ne
brez vrednot, med njimi je pomembna etika,
občutek, kaj je prav in kaj narobe. Naša šola
je bila pred 32 leti med prvimi na svetu, ki je
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v svoj predmetnik vpeljala obvezni predmet
etika. Katera dejanja so etična in katera ne,
ni enostavna dilema in tudi poslovne šole, ki
»vzgajamo« managerje, smo soodgovorne
za nepravilnosti in nemoralnosti, ki se dogajajo v poslovnem svetu. Zato si naša šola in
tudi jaz osebno zelo prizadevamo, da bi bila
etika obvezen predmet v managerskih šolah
po svetu.

Umetnosti dajem velik pomen, postavlja
nas v dotik s samim seboj. Umetnost provocira, šokira in inspirira, vzbudi refleksijo in
razmišljanje o delu, ki ga opravljamo. Delu
namreč moramo dajati smisel. Umetnost
nam pomaga videti več, slišati več in čutiti
več.
Mora manager tudi dobro poznati panogo,
v kateri dela?
Absolutno. Poznavanje industrijske panoge,
izdelkov, storitev in predvsem trendov je
izjemnega pomena. Pred leti so v velikih
zahodnoevropskih podjetjih začeli zaposlovati Američane, ker so ti poznali trende
v smeri digitalizacije, interneta, ko to še ni
bila praksa povsod. Podjetja, ki so šla v to
smer, so si pridobila prednost in so danes
med vodilnimi.

•
•
•
•
•
•
•

sooči se z resničnostjo, govori resnico in zahtevaj resnico
pripravi se na najslabše, razumi in najdi način za rešitev problema
s pozitivnim mišljenjem spreminjaj krizo v priložnost in to pozitivno sliko komuniciraj okolici
nameni svoj čas najboljšim sodelavcem in sodelavkam in jih angažiraj
aktivno se zavzemaj za razmišljanje „out-of-the-box“ in za ustvarjanje nove vrednosti
bodi vzornik vsem drugim
izkoristi vse priložnosti, vse dobre izkušnje za ustvarjanje zaupanja

Vodenje po covidu ali kakšni drugi krizi
zahteva posebne spretnosti?
Postcovidna tema je prihodnost dela. Kako
inspirirati ljudi, da se bodo vrnili na delo in
da bodo našli novo voljo do dela. Kaj jim
ponuditi? Mnogi so se navadili delati od
doma in želijo tako delati tudi v prihodnje.
Toda to ni prihodnost dela in mnogi zaposlovalci dela od doma ne dovoljujejo. Hkrati
pa je resnica, da morajo biti ljudje srečni, če
hočemo, da so uspešni. Voditi v krizni ali
postkrizni situaciji je zares zahtevno delo.
Kaj je tisto, kar odlikuje dobrega voditelja,
managerja?
Danes
cel
svet
gleda
Volodimirja
Zelenskega, predsednika Ukrajine, ki je
res izredno dober voditelj. Izjemen voditelj je bil tudi Nelson Mandela, ki je bil velik
humanist. Tudi Gandhi in naš Tito. Zgodovina je dala kar nekaj velikih voditeljev
in pri vseh vidimo, da so zmagovali zaradi

svoje moralne drže. Ne govorim o strokovnosti, pameti. Kot primer: angleška kraljica
je recimo Titu rekla, da če je on ključavničar,
potem ona ni kraljica, ker se je cel večer z
njo pogovarjal o operi. Pomembna je emotivna, čustvena inteligenca. Vodja mora
poznati situacijo, imeti vizijo, mora znati
prisluhniti ljudem.
Zakaj ni več žensk voditeljic? Saj imajo
čustveno inteligenco višjo kot moški.
Ženske niso dovolj povezane, ne podpirajo
se in niso dovolj ambiciozne. So pametne,
izobražene, ampak običajno nočejo stopati
v osredje. Moški drug drugega podpirajo,
dobivajo se v različnih društvih in asociacijah. Ženske pa so bolj same zase, niso članice raznih društev, združenj in posledično
jim manjka podpora, brez katere ni mogoče
postati vodja. Vodenje je splet mnogih
dejavnikov, vsi so enako pomembni in vsi
morajo biti prisotni.

V vsaki krizni situaciji velja, da je treba govoriti resnico. In voditelj mora biti
vzornik, sicer mu ljudje ne verjamejo. Zaupanje je izjemno pomembno. In brez
etičnega ravnanja ni zaupanja.
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Enter Štajerska – vstopna
točka za ustanovitev podjetja
Odprta vrata zainteresiranim za vstop v poslovno okolje Štajerske
Štajerska gospodarska zbornica je z odprtjem nove pisarne Enter Štajerska odprla še ena vrata vsem iz Slovenije in tujine, ki jih zanima poslovanje v naši regiji. Enter Štajerska namreč predstavlja vstopno točko za
ustanovitev družbe, pravno pomoč, mreženje in drugo podjetniško podporo. Seveda to ni vse za začetek
delovanja gospodarskega subjekta, je pa veliko in je dober začetek. Čeprav se zdi, da je odprtje novega podjetja ali dobiti dobre informacije o nekaterih formalnopravnih postopkih enostavno, ni vedno tako. Sploh za
nekoga, ki prihaja iz tujine.
Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu

je vstopna točka za vse, ki se želite z novoustanovljenim podjetjem vključiti v poslovno okolje Štajerske:
pomoč za enostaven in hiter vstop ter seveda vse
informacije in mreženje na enem mestu.

• ustanovitev gospodarske družbe
Fotografije Denis Janežič

• priprava obveznih splošnih aktov podjetja

VSAKIH 5 MINUT PREBEREMO
800 SPLETNIH PORTALOV!
Preden pričnete z medijskim
načrtovanjem, si zagotovite Press
Clippingov ‘big data’ v internetu.
Vsakih 5 minut preberemo več
kot 800 internetnih slovenskih
portalov. Vemo kdo je in, kdo je
out na družbenih omrežjih.
V Sloveniji več kot 95 % ljudi
uporablja internet, zato je
spletno, medijsko načrtovanje
še toliko bolj pomembno. Ker
internet ne pozna državnih meja,
se naš ‘big data internet’ dnevno
širi in spremlja tudi drugod po svetu.
Zakaj bi internet upravljal z vami,
če lahko vi upravljate z internetom?

• enotno dovoljenje za prebivanje in delo
• pravne storitve pri nakupu nepremičnine
• registracija znamke
• pravna pomoč in svetovanje pri ustanovitvi
gospodarske družbe v tujini
Prostori pisarne Enter Štajerska so v stavbi Štajerske
gospodarske zbornice, v pisarni bo za začetek delala
vodja pisarne, ki bo vsem zainteresiranim ponudila
nasvete in pomoč, pa tudi kontakte drugih institucij.
Štajerska gospodarska zbornica
Ulica talcev 24, 2000 Maribor
M: 030 667 724				

• uporaba konferenčnih prostorov
• oglaševanje predstavitve vašega podjetja
• hydrogen center

E: karin.crepinko@stajerskagz.si
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Kompetence prihodnosti za zeleni in
digitalni prehod

1. ŠGF

Prihodnost bo trajnostna, zelena, digitalna – ja, in še mnogo drugih oznak bomo v razmišljanju o njej dodali. V izjemno veliki meri pa bo
povezana (odvisna?) od kompetenc njenih ustvarjalcev, torej ljudi. Digitalna pismenost, aktivno reševanje težav, kreativnost in inovativnost,
kritično mišljenje ter razumevanje in sprejemanje različnih kultur zagotovo sodijo med najbolj zaželene kompetence prihodnosti. V gospodarstvu (in širše!) so iskane in cenjene že danes, v prihodnje pa bodo prišle še bolj do izraza, saj bodo pomembno vplivale na to, ali bodo
posamezniki in posameznice in družba kot celota kos dinamičnim okoliščinam poslovnega sveta.
Uspešnost prehoda na zeleno in digitalno gospodarstvo, ki je ne samo slovenski, ampak tudi evropski cilj, bo nedvomno močno odvisna od
dviga kompetenc na vseh ravneh družbe. O vsem tem je tekla beseda na 1. Štajerskem gospodarskem forumu v letošnjem letu.

Natalija Žunko, vodja projektne pisarne
Prizma, fundacije za izboljšanje
zaposlitvenih možnosti
Dr. Aleksandra Lobnik, direktorica IOS,
Inštituta za okoljevarstvo in senzorje
Maribor
Nina Meglič, vodja projektne pisarne
ŠGZ in koordinatorka SRIP – Krožno
gospodarstvo

Revščina, nevidnost in depriviligiranost so
pogosteje starejše in ženskega spola!
3. ŠGF
Slovenija je ena izmed sedmih držav v Evropski uniji, kjer se je leta 2020 povečala stopnja tveganja revščine v primerjavi z letom 2019. Pandemija covida-19 je poglobila že obstoječe stiske najranljivejših skupin, predvsem pa je pokazala na že siceršnje sistemske pomanjkljivosti.
Revščini so najbolj izpostavljenimi starejši, zlasti ženske, revni zaposleni, katerih plače so pod eksistenčnim minimumom, brezposelni, mladi
in otroci iz revnih družin, enočlanska gospodinjstva ter enostarševska gospodinjstva. Tveganje revščine je lani v Sloveniji grozilo vsaki četrti
ženski, starejši od 75 let, med moškimi je enako tveganje doletelo vsakega desetega.
Ni pa samo revščina tista, ki bi nas morala skrbeti, ko je govora o ženskah. Ali sploh opazimo, da je v slovenskih medijih med gosti bistveno
manj žensk kot moških? Po zadnjih podatkih jih je 24 odstotkov, čeprav so ženske v Sloveniji bolj izobražene kot moški in so torej tudi zelo
primerne sogovornice na vse teme.
In ko govorimo o ženskah – nikoli ne bi smeli kot družba prezreti, da ženske opravijo bistveno več »dela, ki ne šteje«, čeprav so v približno
enakih deležih prisotne na trgu dela. Tudi zato so posledično pokojnine moških višje za 17,8 % od pokojnin žensk.

Dr. Valerija Korošec, sociologinja,
neodvisna raziskovalka pogojev in
možnosti UTD družbe
Marjana Bravc, direktorica Centra za
socialno delo Maribor
Julija Peklar, projekt Polet

1. Štajerski gospodarski
forum je potekal
19. januarja 2022.
Skenirajte QR kodo in
si oglejte oddajo.

3. Štajerski gospodarski
forum je potekal
16. marca 2022.
Skenirajte QR kodo in

2. ŠGF
Podjetja iščejo delavke in delavce
– toda ti raje odhajajo na delo v Avstrijo!
Po podatkih Zavoda za zaposlovanje RS se je s pomanjkanjem ustreznih kandidatov za zaposlitev v preteklega pol leta soočala že več kot
polovica delodajalcev. Bolj kot problem Slovenije je to problem Prekmurja, Koroške, še najbolj pa Štajerske. Dnevno se na delo v Avstrijo vozi
okoli 25.000 delavcev. To je sicer samo 2,8 % vseh zaposlenih v Sloveniji, a kar 11,6 odstotka delovno aktivnih v Podravju.
Zakaj ljudje nočejo, ne želijo ali ne morejo delati v domačem okolju? V kolikšni meri družine na Štajerskem lažje preživijo, ker mnogi njihovi
delajo v Avstriji? Pridobiti izobrazbo v Sloveniji in potem oditi na delo v tujino (Avstrijo). Je to res rešitev?

si oglejte oddajo.

IZJEMEN NABOR
CBD+CBG IZDELKOV
- LINIJA FIVE 5% IN FORTE 10%, 20%, 30%
- LINIJA CBD+CBG
- LINIJA CBD+CBG IN ETERIČNA OLJA ZDRAVILNIH ZELIŠČ
- PREMIUM KONOPLJINA PASTA 50%

Doc. dr. Barbara Toplak Perovič,
Alma Mater Europaea
Mag. Bernard Memon, , direktor Zavoda
za zaposlovanje, enota Maribor
Marijan Hertiš, direktor Seltrona, d. o. o.
2. Štajerski gospodarski
forum je potekal
16. februarja 2022.
Skenirajte QR kodo in si
oglejte oddajo.

Podatki kažejo, da se več kot 25.000 ljudi dnevno vozi na delo v sosednjo Avstrijo, kar predstavlja okoli 11,6 odstotka delovno aktivnega
prebivalstva regije. Brez sistemskega odgovora na vprašanje, zakaj ljudje nočejo, ne želijo ali ne morejo delati v podjetjih v lokalnem
okolju, ki se hkrati soočajo s pomanjkanjem delovne sile, bodo podjetja, regija in Slovenija težko zmanjševala razlike v razvoju glede
na druge regije in države in posledično še težje zagotavljala pričakovano kakovost življenja in razvitost gospodarstva.

STROKOVNI POSVETI:
- KRATEK BREZPLAČEN POSVET
- CELOSTNA NARAVNA MEDICINA
- MEDICINSKI POSVETI ZA KANABINOIDE

K O N O P L J A

B R E Z

R E C E P T A !

-15%
IZKORISTITE POPUST V NAŠI
SPLETNI TRGOVINI!
www.biomons.com
KODA ZA POPUST: ŠGZ15

BioMons 1 d.o.o. KDO SMO:
Pri BioMons podjetju že od leta 2009 raziskujemo konopljo. Med prvimi smo ponudili ljudem konopljine
pripravke vrhunske kakovosti s certifikatom čistosti, vsebnosti, mikrobiološke neoporečnosti in so brez THC,
zato jih lahko uporabljajo vsi. Konopljini pripravki CBDex® so med najkvalitetnejšimi v Sloveniji, saj proizvodnja
poteka v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi HACCP in GMP. Pripravki CBDex® so popolnoma naravni,
brez dodanega sintetičnega ali izoliranega CBD. Poleg tega omogočamo strokovno izobraževanje na temo
kanabinoidov, naša spletna stran pa ponuja najpomembnejše informacije o celostnem zdravju za vsakega.
Čistost je naša odličnost!

www.biomons.com * info@biomons.com * svetovanje@biomons.com * tel.: 040614617

Dr. Roman Glaser, iz Poročila ŠGZ za 2021
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Kam se izgublja energija
slovenske energetike?

Karmen Pahor

Vesna Herženjak

Vodja oddelka ZPIZ, ZRSZ II

SPOT svetovalka

karmen.pahor@ess.gov.si

vesna.herzenjak@stajerskagz.si

Konec februarja je ŠGZ organizirala aktualen
pogovor »Kam se izgublja energija slovenske
energetike?«. Svoja razmišljanja so predstavili dr. Peter Novak, strokovnjak za energetiko,
mag. Duška Godina, direktorica Agencije za
energijo RS, in mag. Bogomil Jelenc, direktor
Sektorja za omrežnino na SODO.
Težave na energetskem področju so se s strani
domačih in tujih strokovnjakov napovedovale
že dalj časa. Zaostrena situacija v Ukrajini še
dodatno draži energente. Ključni izzivi, s katerimi se soočamo, so zmanjšanje porabe energije, povečanje energetske učinkovitosti, pospešen razvoj omrežja za distribucijo, učinkovito
umeščanje infrastrukturnih projektov, postopno
opuščanje fosilnih virov.
V času priprave ukrepov pa žal ni bilo prisluhnjeno dejstvom, ki so bila jasno in nedvoumno izpostavljena v mesecih od oktobra lani,
ko so cene energentov poletele v nebo. Cena
električne energije je za vse, predvsem pa za
proizvodna podjetja, življenjskega pomena in
pomembno vpliva na konkurenčnost. Zato
podjetja pričakujejo od države razumno ceno
in stabilno oskrbo z električno energijo.
Težko pričakovani ukrepi za omilitev posledic visokih cen energentov so bili sprejeti, vendar gospodarstvo težko pritrdi prepričanju,
da so to zanj najboljši ukrepi. Osnovna sporočila dogodka, ki so bila med pogovorom jasno
izpostavljena, so:

Hitrejši vstop mladih
na trg dela
www.ess.gov.si

•

•

•

Znižanje omrežnin je v nasprotju z evropskim pravom in smo edina država, ki je
sprejela tak ukrep. Omrežnina namreč
zagotavlja razvoj in varnost omrežja, ki je
hrbtenica dobave in je za gospodarstvo,
in seveda tudi za gospodinjstva, izjemno
pomembno. Ukrep znižanja omrežnine za
gospodarstvo pravzaprav niti ne pomeni
pomoči, saj pri velikih uporabnikih predstavlja omrežnina približno 3 % celotne
cene električne energije.
Slovenija je visoko samooskrbna s proizvodnjo elektrike, sami proizvedemo
od 85 % do 92 % potrebne elektrike, ki je
cenovno zelo ugodna. Državi, ki je v celoti
lastnica podjetij za proizvodnjo in distribucijo elektrike, zato predlagamo, da poišče način in s cenovno ugodno elektriko
oskrbi najprej domače uporabnike, tako
gospodinjstva kot seveda tudi gospodarstvo. S tem bo najbolj pomagala v sedanji in tudi prihodnjih situacijah dviga cen
energentov na trgu.
Predlagamo tudi, da naj v prihodnje država
razmisli in predlaga spremembo ustreznih
zakonov, da elektrika ne bo obdavčena z
DDV-jem v celoti, ampak da bo obdavčena le
porabljena energija, omrežnina in prispevki
pa ne.

Zanimiv pogovor je dostopen tudi na spletni
strani zbornice:
https://www.stajerskagz.si/sporocilo-za-medije-kam-se-izgublja-energija-slovenske-energetike-posnetek-pogovora/

Javno povabilo za vključevanje mladih brezposelnih
oseb
Zavod RS za zaposlovanje bo predvidoma v mesecu
aprilu v okviru Načrta za okrevanje in odpornost za
zmanjšanje posledic negativnih strukturnih trendov
objavil javno povabilo za delodajalce »Hitrejši vstop
mladih na trg dela«. Predmet javnega povabila je vključevanje mladih brezposelnih oseb v subvencionirano
zaposlitev za nedoločen čas. V program Hitrejši vstop
mladih na trg dela bo Zavod vključil osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, stare do 25 let
in 364 dni. Cilj javnega povabila je 4.000 zaposlitev
mladih v obdobju od 2022 do 2024.
Ponudbo za izvedbo projekta v okviru programa
»Hitrejši vstop mladih na trg dela« bodo lahko predložili delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj
12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije,
imajo vsaj enega zaposlenega ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje iz javnega povabila. Delodajalci lahko predložijo eno
ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število
kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je
določeno v javnem povabilu.
Ponudbo za izvedbo projekta bodo delodajalci oddali
v elektronski obliki na Portalu za delodajalce www.
zadelodajalce.si, kjer bodo objavljena tudi vsa potrebna navodila za vnos in oddajo. Ker je v zadnjem
obdobju Zavod naredil velik korak v smeri digitalizacije storitev, bo delodajalcem omogočeno posredovanje vse potrebne dokumentacije za izvedbo programa
preko portala za delodajalce.
Pogoji subvencioniranja zaposlitev

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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Pomembno za delodajalce je, da morajo v času subvencionirane zaposlitve, to je maksimalno 18 mesecev, vključenim osebam zagotavljati mentorstvo za
uvajanje v samostojno delo. Tako osebe kot njihovi
mentorji morajo opraviti usposabljanje ali izobraževanje pri zunanjih izvajalcih, registriranih za
dejavnost izobraževanja, z namenom pridobitve
dodatnih kompetenc v trajanju vsaj 30 šolskih ur.

Ukrep financira Evropska unija v okviru NextGenerationEU
Načrt za okrevanje in odpornost Republike Slovenije

Pri izbiri mentorja se predvsem vzpodbuja oziroma je zaželeno medgeneracijsko sodelovanje
mlade na novo zaposlene osebe in starejšega,
izkušenejšega mentorja. Mentor mora imeti vsaj tri
leta delovnih izkušenj. Med navedenim je, prav tako,
namen javnega povabila vzpodbujanje delodajalcev k
vključitvi oseb v kolektivno prostovoljno pokojninsko
zavarovanje. S tem namenom se znesek mesečne
subvencije zviša za 70,00 EUR, če delodajalec
osebo ob zaposlitvi vključi v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kot
dokazilo upravičenosti zvišanja mesečne subvencije
bo moral delodajalec Zavodu pred prvim nakazilom
predložiti kopijo ustrezne pogodbe o zaposlitvi
vključene osebe in hkrati obvestilo o njeni vključitvi
v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje.
Upravičene stroške oziroma subvencije bo Zavod
delodajalcu izplačal mesečno, za vsak poln mesec
zaposlitve. Delodajalcu se mesečna subvencija za
zaposlitev izplačuje 18 mesecev v enakih zneskih na
podlagi preveritve podatkov s strani Zavoda, in sicer
trajanja zaposlitve in tedenskega delovnega časa
pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter
preveritve višine plače na podlagi REK obrazca pri
Finančni upravi RS. Višina subvencije za zaposlitev je
odvisna od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev, in sicer: 300,00 EUR mesečno (5.400,00 EUR za
18 mesecev) za zaposlitev osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, ki je stara do vključno 25 let,
360,00 EUR mesečno (6.480,00 EUR za 18 mesecev)
za zaposlitev osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, ki je stara do vključno 25 let in je hkrati prijavljena v evidenci brezposelnih oseb vsaj 12 mesecev ali ima hkrati največ (nedokončano ali končano)
osnovnošolsko izobrazbo, 420,00 EUR mesečno
(7.560,00 EUR za 18 mesecev) za zaposlitev osebe,
prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, ki je
stara do vključno 25 let in je hkrati prijavljena
v evidenci brezposelnih oseb vsaj 12 mesecev
in ima hkrati največ (nedokončano ali končano)
osnovnošolsko izobrazbo.
KADRI
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GRAND HOTEL SAVA
ROGAŠKA SLATINA

19. IN 20. MAJ 2022, ROGAŠKA SLATINA

Informacije – izzivi ali
preizkušnje v IKT družbi?
Digitalizacija dandanes s svetlobno hitrostjo drvi skozi življenja
tako nas samih kot tudi podjetij. Pomembno je poudariti, da sta na
tovrstne spremembe še posebej dovzetni informacijska in komunikacijska dejavnost, kjer so novi premiki in trendi vidni iz dneva v
dan. Obsežna transformacija, ki je zaznamovala glasbeno in časopisno industrijo, se pravzaprav dogaja vsem. Analogno je pasé,
digitalizacija pa je bistvo sedanjosti.
IKT podjetja so v zadnjih letih dobila novo sopomenko, in sicer
izzivi. S stalnimi težnjami po izboljšavah in napredku so le-ti neizogibni, rečemo lahko tudi odločilni, saj so kot nova vrednostna
valuta za preživetje na današnjem raznolikem in nepredvidljivem
trgu. Preteklih pet let pa se soočamo z vse večjimi globalnimi izzivi,
med njimi s pomanjkanjem surovin, pandemijo, vojno in kibernetskimi
napadi.

Kdaj?

19. in 20. maj 2022
Kje?

Rogaška Slatina, Grand Hotel Sava
Rogaška Slatina
Kako se prijavim?
Na https://www.stajerskagz.si/izdelek/kadrovska-konferenca-kako-2022/
ali na e-naslov: dragica.marinic@stajerskagz.si
ali po telefonu: 02 220 87 00, 030 667 728
Cena je 280,00 EUR + DDV. Za člane ŠGZ in za prijave

DA BO PRAKTIČNO ZARES PRAKTIČNO!
Vse udeležence prijazno vabimo, da nam
predhodno posredujete vprašanja s področij, ki jih bomo obravnavali na konferenci. Na takšen način bo praktičen del
naravnan zlasti na tista področja, ki vas
najbolj žulijo.

Vprašanja pošljite na
dragica.marinic@stajerskagz.si
najkasneje do 6. maja 2022.

do 5. maja 2022 velja cena 250,00 EUR + DDV.

1. sklop: AKTUALNO S PODROČJA
DELOVNEGA PRAVA

2. sklop: NAPOTITEV
NA DELO V TUJINO

Marjeta Hedl-Škrinjar, vodja Kadrovske in pravne službe, Weiler,
Abrasives, d. o. o.; Darja Vodušek Vtič, vodja Kadrovske službe,
Dušan Skledar, kadrovik, Suzana Horvat, vodja službe Skladnost
poslovanja, 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

Janez Horvat, ZRSZ, pravna
služba;
mag. Helena Polič Kosi,
odvetnica
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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.

Nedvomno pa so vsi izzivi posredno ali neposredno povezani s
poplavo informacij, s katero smo obkroženi na vsakem koraku. Vse
težje so odločitve o zanesljivih in preverljivih virih ter obenem presejevanje vsega balasta, ki ga konzumiramo na dnevni ravni. Znanje in izkušnje vodijo delo Press Clippinga, ki obdeluje in posreduje
informacije vsem ravnem slovenske javnosti. S tem smo vodilni
vzor za medijsko in informacijsko pismenost, ki sta nujno potrebni
za kritično vrednotenje današnje resničnosti. Izhodišče našega
dela so ključne besede, s katerimi sledimo zanesljivim in pomembnim objavam za vsakega naročnika. Odločilna je premišljena izbira
ključnih besed, da lahko čim bolj hitro in verodostojno pridemo
do informacij v spletnih, elektronskih, tiskanih in družbenih medijih. Konglomerat medijskih objav dnevno natančno pregledamo
in ustrezne informacije preoblikujemo v uporabne podatke, ki jih
predstavimo v obliki poročil, analiz, infografik in tematskih novic.
Strokovne digitalne rešitve in napredni algoritmi nam omogočajo širitve lastnih programov in orodij, da lahko storitve izvajamo
na najkakovostnejši ravni. Prav to smo dosegli z novo platformo
Social Metrix, s katero spremljamo dogajanje na družbenih omrežjih in predstavljamo najpomembnejše metrike. Za varno prihodnost
digitalnega sveta nas in naših otrok je pomembna misel na to, da
smo lahko uspešni samo takrat, ko poplavo informacij postavimo v
red in sebi v prid.

Boštjan Vilčnik
Direktor in partner Press Clippinga, d. o. o.
bostjan.vilcnik@pressclip.si

Informacijska infrastruktura v podjetjih se spreminja, zato moramo
na jutri gledati odgovorno in pripravljeno. Oblačne storitve že dolgo
niso več nekaj posebnega, ampak so nujne. S tem se izognemo tudi
skrbem za vzdrževanje lastnih strežnikov, arhiviranje, kibernetsko
varnost in mreženje. Upravljavci infrastrukture oziroma operaterji
pa bodo morali poleg hitrih prenosov (optična vlakna in omrežje
5G) poskrbeti tudi za ustrezno uporabniško izkušnjo na nivoju uporabnik – naprava – aplikacija. Pri zniževanju stroškov na vseh področjih bo v veliko pomoč umetna inteligenca, kibernetska varnost
pa bo (oz. je že) v digitalnem svetu postala primarna skrb.

VAŠA KOLUMNA
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Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu

Intrix ali Intera, kaj je bilo prej?

Podjetje Intera je bilo
ustanovljeno leta 2002
na Ptuju, ukvarja se s
programiranjem in z
razvojem lastnega
sistema Intrix.
Ekipa strokovnjakinj in
strokovnjakov nenehno
ustvarja najboljše rešitve
s področja CRM
(upravljanja odnosov s
strankami), vodenja projektov, servisov in marketinga. Pri svojem delu

Kaj je torej Intrix?
Najpomembnejša funkcija vsakega podjetja je prodaja. Prodaja je seveda proces, ki mora biti dobro voden v vseh fazah
– od prvega povpraševanja do končne ponudbe. In vse mora
biti zabeleženo, dokumentirano, povpraševanje, odziv, kdaj
poklicati, poslati, ponovno poklicati, kaj so želje, zahteve.
Skozi proces od povpraševanja do ponudbe je treba priti do
uspešnega zaključka. Intrix je pomoč skozi vse te korake,
organizira čas in je opomnik, kdaj in koga je treba kontaktirati, kaj je bilo narejeno in kaj je naslednji korak. In še veliko
več – Intrix je sodelavec uspešne prodaje, organizira in hrani
podatke o kupcih, o posameznem povpraševanju, zabeležke
o sestankih, o rezultatih in vzrokih za boljše ali slabe zaključevanje. Enostavno predstavlja vse dostopne informacije na
enem mestu, in to celotni vključeni ekipi.

sledijo sodobnim smerni-

Izdelek je lahko narediti, težje prodati.

cam ter s pomočjo
zacijskih znanj in iz-

Zagotovo. Intera je najprej razvijalec spletnega orodja, hkrati
pa smo seveda tudi prodajalec tega orodja. In smo tudi svetovalci, saj podjetjem, ki se odločijo za Intrix, pomagamo urediti procese, ki jih program podpira. Intrix oz. CRM je seveda
orodje, ki spremlja urejene procese.

kušenj uporabnikom

Glede na reference ste pri prodaji uspešni.

poslovnih in organi-

Intera – podjetje
digitalne dobe

Najprej je bila Intera, letos julija bo 20 let od njenega
nastanka. Začeli smo z različnimi spletnimi projekti, kot so
spletne aplikacije, spletni oglasi, spletne strani. Od 2002 do
2006 smo bili pravzaprav osredotočeni zgolj na spletne projekte, ki smo jih izvajali za velike slovenske naročnike. Že
leta 2004, 2005 pa smo začeli z razvojem Intrixa, 2006 smo
dobili prve naročnike. Potem smo 2009 podjetje razdelili na
dva dela – agencija Refresh se je še naprej ukvarjala s spletnimi
projekti, Intera pa se je osredotočila samo na Intrix, se pravi
na orodje za CRM, projektno vodenje in od nedavnega tudi za
HRM, to je upravljanje človeških virov.

ponujajo vnaprej
pripravljene najboljše
rešitve oziroma
obstoječe rešitve povsem
prilagodijo željam
naročnika.

Mislim, da smo, tudi zato, ker dobra podjetja dobro vedo,
da potrebujejo urejene procese, in se zavedajo, da potrebujejo programsko podporo. Pa tudi zato, ker vse uporabnike
nenehno spremljamo in jim nudimo podporo.
Ko naročnik uvede Intrix, to ni konec poti, ampak začetek.
Podjetje spremljamo, smo v stiku z njim, mu nudimo popolno
podporo in pomoč. To je zelo pomembno. Tudi zato, ker so
spremembe pač del vsakega procesa. Tudi če nek proces in
orodje zanj nastavimo danes, to ne izključuje kasnejših sprememb (na trgu, pri zaposlenih, pri željah kupcev …) in temu
moramo slediti oboji, uporabnik in mi.

Pogovor s Petrom Ladičem, direktorjem Intere, d. o. o., je potekal na sedežu
družbe na Ptuju.
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za lastno organizacijo časa in dela. Intrix je
namreč zelo prilagodljiv.
Nastali ste na Ptuju in ostajate na Ptuju.
Vam je Ptuj dovolj?
www.intrix.si

Del Intrixa je tudi HRM.
Že od začetka je del našega programa tudi
vodenje projektov. Ta del je namenjen različnim naročnikom, od kulturnih organizacij do gradbenih podjetij. Skratka – uporabniki Intrixa niso samo podjetja, so tudi kulturne in druge institucije, gre za zelo širok
spekter. Intrix namreč omogoča tudi zelo klasično spremljanje projektov, nalog, sestankov, zapisnikov, delovnih nalogov in vodenja.
HRM pa je upravljanje s kadri in uporabnikom omogočamo pri boljši kadrovski evidenci, boljšem delu z zaposlenimi, vodenju letnih razgovorov, ocenjevanju ljudi,
vodenju prisotnosti in odsotnosti, potrjevanju potnih nalogov, skratka pri vsem, kar
zahteva zakon. Pa tudi pri tistih izjemno
pomembnih »mehkih« delih dela s kadri,
ki jih more vodstvo upoštevati za uspešno
podjetje.
Pri delu s podatki je zelo pomemben vnos
podatkov, informacij. Od njih je odvisen
output.
Seveda, povsod velja »garbage in – garbage out«. Če imamo slabe podatke, nam
ne pomaga noben program, noben sistem.
Naša naloga je, da za uporabnika naredimo
ta vnos čim bolj enostaven, da bo dosledno spoštovan. Že ob vnosu je treba preveriti vse kritične točke, ki jih seveda skupaj
določimo in jih potem program prepozna in
vnese brez možnosti napak ali pa opozori,
da nekaj manjka ali je v neskladju. Recimo,
če danes izdelamo ponudbo in smo dogovorjeni, da čez 4 dni pokličemo kupca, nas
mora sistem na to pravočasno in avtomatsko opozoriti. Zato je pomembno, da uporabniki vzamejo sistem za svojo pomoč,
morajo se ga navaditi in ga seveda dobro
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poznati. Zato imamo redna izobraževanja,
webinarje, konference v živo, redne mailinge s koristnimi nasveti, ves čas ljudi izobražujemo, spremljamo, katere stvari se bolj
uporabljajo, so bolj koristne. Tudi naročniki sami delijo svoje izkušnje z nami in na
naših dogodkih tudi z drugimi.
To je del digitalizacije. To je proces, ki mora
iti po vertikali od zgoraj navzdol. Ali imajo
naša podjetja s tem probleme? Ali prepoznajo
način, kako se tega lotiti?
Zadnja leta opažamo velik korak naprej.
Včasih je vodstvo reklo, da se uvede CRM
v podjetju. Nalogo je zaupalo nekomu od
zaposlenih, ki pa se recimo s tem ni poistovetil, zaposlene pa je bilo tako težko prepričati v
uporabo. Zaposleni morajo namreč začutiti,
zakaj se je vodstvo odločilo za digitalizacijo
in da je to njim v pomoč. Če je v ospredju
nadzor, če je v ospredju kontrola, se bodo
zaposleni tega branili. Če pa je to prepoznano kot pomoč, manjša poraba časa, večja
uspešnost, potem se zaposleni ne bodo branili.
Pomembna je komunikacija med vodstvom in
zaposlenimi.

Ne, Ptuj seveda ni dovolj velik trg, pa saj
tudi Slovenija ni. Ampak – v današnjem
času lahko s Ptuju pokrivaš in sodeluješ s
celim svetom. Pred leti smo odprli pisarno
tudi v Ljubljani, pa smo kmalu spoznali, da
je v resnici ne potrebujemo, da biti v središču Slovenije ni nobena prednost, če si
dobro organiziran. Danes imamo stranke
v Kanadi, Vietnamu, Indoneziji. Dogovarjamo se na daljavo. Spoznali smo, da lahko
delamo s celim svetom, in hkrati ugotovili,
da želimo ostati na Ptuju. Na Ptuju se gradi
jedro ekipe, tu imamo odličen kader s področja IT. Zdaj nas je 35, kar 25 jih je s Ptuja
in iz okolice, tu si ustvarjamo družine in svoj
dom. Nekateri seveda tudi gredo kam drugam, a z njimi ne izgubimo stika in mnogi
se tudi vračajo.

V vseh teh letih smo se tudi naučili, da to, če
nekdo gre, še ne pomeni, da gre za vedno.
Marsikdo se lahko tudi vrne. Zato enkrat
letno povabimo vse, tudi bivše zaposlene, na
druženje, ohranjamo stik in nikoli nikomur ne
zapiramo vrat.
Lahko dobite kader z znanjem, ki ga
potrebujete?
Dobimo, ampak težko, tako kot vsi. Zato
pa zelo veliko delamo na tem, da so
ljudje, ki se nam pridružijo in so dober
del ekipe, tu uspešni, da rastejo, da imajo
dovolj prostega časa, da se dobro počutijo, imamo zelo fleksibilen delovni čas,
podpiramo ideje zaposlenih, vključujemo družine v naše dogodke, zaposleni si lahko organizirajo čas zase in za
svoje privatno življenje. Hkrati se družimo izven službenega časa, organiziramo športne aktivnosti za zaposlene in
otroke. Smo dobra ekipa.

Slovenija je znana po velikem številu mikro
podjetij. Za kakšna podjetja so vaši sistemi
primerni?
Za vsa. Pa ne samo za podjetja, pokrivamo
zelo širok segment, od industrije do kulturnih dejavnosti. Delamo recimo za plesni
studio, pevski zbor, kinopodjetje, pa tudi za
največja slovenska podjetja, kot so Pošta
Slovenije, GZS, Iskra. Delamo tudi za ŠGZ.
Največ naročnikov pa imamo v podjetjih z
vsaj 10 zaposlenimi. Intrix uvajamo povsod,
kjer je več kot eden v ekipi, povsod, kjer je
treba informacije deliti. Čeprav – CRM sistem lahko uporablja tudi vsak posameznik
PREDSTAVLJAMO ČLANE
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Pomembne so informacije,
informacije in še enkrat
informacije
Res je razmišljanj podjetij o vključenosti v dogajanje v
lokalnem okolju manj, kot je bilo tega nekoč. Vendar se
mi zelo dobro zavedamo, da je pomembno biti del okolja, v katerem smo. In hočemo biti aktivni del tega okolja. Zato podpiramo projekte, ki so vezani na Ptuj, na
otroke, pa naj bo to izobraževanje ali kulturni dogodki.
In ja – pomagamo, ker je to pomembno za nas in za
Ptuj, in želimo si, da bi to bil tudi zgled za druge.

odkrito pogovarjanje, skupno iskanje rešitev, kadar se
kje zatakne. Vedno se kje kaj zatakne, vedno pa se najdejo
tudi rešitve. Verjamemo, da se dobro vrne z dobrim.

Avtor fotografije Stanko Kozel

Vključeni ste v mnoge projekte družbene odgovornosti.
V zadnjih letih to ni zelo pogosta praksa.

35 zaposlenih je kar veliko. Starost zaposlenih pa
verjetno ni prav visoka?
Načeloma so zaposleni stari okoli 30 let. Sodelujemo
s srednjimi šolami in fakultetami, mnogim omogočimo
razvoj, učenje in jih tudi na ta način pritegnemo v podjetje
in zadržimo na Ptuju.
So med programerskimi kadri tudi ženske?
Ja, seveda. Polovica ekipe je tehnični kader, druga polovica ima nekaj tehničnega znanja, imajo pa več znanja
s področja marketinga, prodaje, vodenja projektov. Pri
nas je ena tretjina deklet, ki so del vseh ekip.
Pravkar boste kot podjetje dopolnili 20 let. To je dolga
doba. Kaj pa naslednjih 20 let?
Letos je prelomnica. Odkupili smo zapuščeno stavbo
bivše vojašnice. Zelo lep objekt, ki pa je propadal. Leto
in pol jo že prenavljamo v moderno delovno okolje za
visoko tehnološko podjetje, pri čemer je stavba ohranila
vse zares lepe elemente secesijske dobe, ko je nastala.
Selitev predvidevamo za čas praznovanja 20. obletnice.
Kako so Slovenija, Štajerska, Ptuj naklonjeni takim
podjetjem? Imate veliko priznanj. Čutite podporo,
spodbudo? Imate recimo priznanje zlata nit.
Naše izkušnje so dobre, mogoče tudi zaradi branže, v
kateri delamo. Mislim, da je Slovenija dobro okolje za
razvoj podjetništva in za razvoj idej. Seveda pa moraš
imeti cilj, strategijo, lasten razmislek in slediti moraš
temu, kar hočeš. Vedno pazimo, kako komuniciramo
drug z drugim in navzven, pomemben je spoštljiv odnos,
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Nuška Gajšek,
županja Mestne občine Ptuj

Podjetje Intera, ki je v kategoriji mala podjetja že
trinajst let zapored med najboljšimi zaposlovalci
v Sloveniji, je podjetje z izjemnimi temelji. Takimi,
ki dajejo prednost ljudem, svojim zaposlenim,
zavedajoč se, da so le-ti in njihovo počutje ključ
do uspeha. To je danes, žal, redkost. Zagotovo
tudi zato izjemno uspešnih 20 let podjetja in na
tisoče zadovoljnih uporabnikov. V Mestni občini
Ptuj smo ponosni na Interine uspehe, pa tudi na
njihovo družbeno odgovornost. Vseskozi namreč
vlagajo v lokalno okolje, pomagajo organizacijam, zavodom in posameznikom, pri čemer dajejo
poudarek otrokom in izobraževanju. Ob 20-letnici
delovanja jim zato čestitamo, z iskreno željo, da
ostanejo podjetje, ki bo tudi nadalje svoje uspehe
tlakovalo na temeljih zaupanja, dobrega počutja
v delovnem okolju in družbeni odgovornosti.

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

Standardna klasifikacija dejavnosti pod črko J
uvršča v to področje proizvodnjo in distribucijo
informacijskih proizvodov in kulturnih dobrin,
zagotavljanje sredstev za prenos in distribuiranje
le-teh, pa tudi dejavnosti v zvezi s podatki, komunikacijami in informacijsko tehnologijo in obdelavo podatkov ter druge dejavnosti informacijskih
storitev.

Po raziskavah sodeč 80 odstotkov
podjetij MSP vlaga 8 ur ali manj na
mesec na zaposlenega za razvoj digitalnih kompetenc, zaostanek nasproti
digitalno razvitim ekonomijam bo v
prihodnje torej še višji!

e-družba potrebuje veliko znanja in sposobnosti
zaposlenih
Saj vsi vemo – ko se ljudje prenehajo pogovarjati, je
vsega konec. No, tudi v poslovnem svetu je podobno –
ko ni podatkov, ni komunikacije in svet se tako rekoč
ustavi. In v sodobnem tehnološkem svetu, kjer vse
stavimo na tehnologijo in podatke, ko komuniciranje
prestavljamo v oblake, se preporedko zavemo, da je za
vsem tem dejavnost IKT. Dejavnost, ki je mogoča, ker
za njo stoji na stotine tisočev strokovnjakov in strokovnjakinj. Lahko govorimo o IKT, digitalizaciji, robotizaciji, avtomatizaciji, računalnikih – povsod gre za kombinacijo informacijsko-komunikacijskih tehnologij in
ljudi. Seveda so ključni cilji sodobnega sveta razširitev
uvajanja širokopasovnih povezav in omrežij z visoko
hitrostjo (za kaj že? Zaradi podatkov, seveda!), razvoj
izdelkov in storitev IKT ter e-trgovanja, krepitev aplikacij IKT za e-vlado, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in
e-zdravstvo. Nikoli pa ne smemo pozabiti, da področje
IKT obsega znanja, potrebna za prenos, obdelavo, shranjevanje in dostop do informacij v elektronski obliki.
Zaposlitve za strokovnjake in strokovnjakinje IKT pa ne
ponujajo le velika imena računalništva in telekomunikacij. Potrebujejo jih vsa napredna podjetja ne glede na
njihovo osnovno dejavnost.

Pomanjkanje kadrov in pomanjkanje znanja – manjka
digitalnih kompetenc
•

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

•

Pomenljiva je tudi raziskava DIH Slovenija in Fakultete za organizacijske vede, ki je ob zaključku 2019
na vzorcu devetdeset (90) podjetij ugotovila, da
sodita med najpomembnejše razloge za neizvajanje oziroma počasno izvajanje digitalne preobrazbe
ravno pomanjkanje kadrov in pomanjkanje znanja
ter da bi potrebovala podporo pri dvigu digitalnih
kompetenc.

PREDSTAVITEV
DEJAVNOSTI
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PODROČJE DEJAVNOSTI J - PODROČJE PROIZVODNJE IN DISTRIBUCIJE INFORMACIJSKIH PROIZVODOV
Število družb

Število družb

SLOVENIJA, 2021

PODRAVJE, 2021

Povp. št. zaposlenih po del. urah

Povp. št. zaposlenih po del. urah

21.984

1.637

474

4.013

SLOVENIJA, 2021

PODRAVJE, 2021

Čisti prihodki od prodaje

Čisti prihodki od prodaje

SLOVENIJA, 2021

PODRAVJE, 2021

3.563.913.370

182.757.120

DELEŽ PRIHODKOV REGIJE GLEDE NA PRIHODKE
DEJAVNOSTI V SLOVENIJI

5,13 %
Delež prodaje na tujih trgih

SLOVENIJA, 2021

PODRAVJE, 2021

28,8 %

24,9 %

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

SLOVENIJA, 2021

PODRAVJE, 2021

70.251

50.524

Neto čisti dobiček/izguba (EUR)

Neto čisti dobiček/izguba (EUR)

SLOVENIJA, 2021

PODRAVJE, 2021

196.504.231

10.870.956

Mesečna bruto plača na zaposlenega (EUR)

Mesečna bruto plača na zaposlenega (EUR)

SLOVENIJA, 2021

2.571
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PODRAVJE, 2021

2.208

Top 30 podjetij po dejavnosti SKD (črka) J
– Informacijske in komunikacijske
dejavnosti v Podravju glede na ustvarjene
čiste prihodke od prodaje v letu 2020
Podjetje

Čisti prihodki od
prodaje v EUR

Podjetje

Čisti prihodki od
prodaje v EUR

LANCOM, d. o. o.

14.436.085

IMAGINE, d. o. o.

1.915.554

OPTISIS, d. o. o.

12.005.095

ORG. TEND, d. o. o.

1.881.191

INFORMATIKA, d. d.

9.377.389

GAREX, d. o. o.

1.835.491

COMTRON, d .o. o.

8.258.811

I.T.TIM, d. o. o.

1.737.046

ČASNIK VEČER, d .o. o.

7.991.150

FlawlessCode, d. o. o.

1.596.754

H-BIT, d. o. o.

6.557.988

RADIO TEDNIK Ptuj, d. o. o.

1.594.957

ARHIDES, d. o. o.

6.239.397

INTERA, d. o. o.

1.559.476

INOVA IT, d. o. o.

5.871.567

ACT-VT, d. o. o.

1.534.547

REAL SECURITY, d. o. o.

5.472.832

SFS – K, d. o. o.

1.518.469

SFERA IT, d. o. o.

5.028.352

AGENDA, d. o. o.

1.483.198

MARGENTO R&D, d. o. o.

4.415.647

KRON IT, d. o. o.

1.410.696

msg life odateam, d. o. o.

4.209.207

PRESS CLIPPING, d. o. o.

1.408.095

CATV SELNICA RUŠE, d. o. o.

3.709.225

ARIO, d. o. o.

1.395.058

ALCAD, d. o. o.

2.503.166

ZALOŽBA FORUM MEDIA, d. o. o.

1.294.942

Skupina NOVUM IT, d. o. o.

2.195.485

E-RAČUNI, d. o. o.

1.249.500

Vir: Ajpes
PREDSTAVITEV
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ČLANI ŠGZ, KATERIH DEJAVNOST JE IKT, O USPOSOBLJENOSTI IN OPREMLJENOSTI
ZA DELO Z INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

8000plus
Digitalizacija podjetij

Na podlagi svetovanja in priprave rešitev za digitalno strategijo in transformacijo, kibernetsko varnost, digitalni marketing in dvig digitalnih kompetenc naše izkušnje pravijo, da se
večina slovenskih podjetij zaveda pomena digitalizacije in čutijo potrebo po digitalni preobrazbi. Realnost je ta, da so le redka podjetja digitalno preoblikovana, kar pomeni, da je
podjetje agresivno in/ali moteče na trgu pri uporabi novih digitalnih tehnologij in poslovnih
modelov. Poslovne inovacije, povratne informacije in nenehno izboljševanje so temeljna filozofija upravljanja, katerega ključni dejavnik je vodstvo, ki vključuje tveganje in eksperimentiranje, da bi razvili inovativne in revolucionarne sposobnosti. Večina podjetij digitalizacijo
tipa ali raziskuje in ima vzpostavljeno osnovno IKT infrastrukturo, kar pomeni, da podjetje
spremlja svoje poslovanje digitalno, vendar ne v celoti, kaj šele, da bi bilo to krožno integrirano. To pomeni, da je digitalna uporabniška izkušnja navadno slabo integrirana, sicer večinoma zagotavlja doslednost izdelkov, storitev ter izkušenj, a brez inovativnosti in agilnosti
ter posledično pomembnega vpliva na trg.
Tomislav Aurednik dipl. inž. rač. in inf., direktor podjetja 8000plus, d. o. o.

Podjetje Data Vallis, d. o. o., deluje znotraj panoge IKT na področju digitalne preobrazbe
poslovnih procesov podjetij, s poudarkom na blockchain tehnologiji. Zaradi nedavnih epidemioloških razmer, napredka družbe in tehnoloških inovacij se je bil svet primoran digitalizirati do neke mere. Vprašanje je, ali je to dovolj za obstanek podjetij. Tehnološki trendi in s
tem povezane regulacije v EU, ki jih redno spremljamo, narekujejo prelomne spremembe za
javni in zasebni sektor na vseh področjih življenja. Nove(jše) tehnologije soustvarjajo našo
prihodnost ter tako spreminjajo svet okoli nas, pa vendar se veliko podjetij tega dobro ne
zaveda. Tehnologije, kot je blockchain, z zagotavljanjem sledljivosti, večje varnosti, preglednosti, hitrosti in avtomatizacije pomembno vplivajo na način interakcije med posamezniki,
javnimi ustanovami in podjetji. Podjetja bodo morala temu prilagoditi svoje poslovne modele, prepričanja in navade. Če tega ne bodo storila v doglednem času, jih čaka nejasna prihodnost – in ne govorim le o manjši zmožnosti konkuriranja na trgu, ampak o potencialno
dolgoročni nezmožnosti poslovanja.
Nina Kladnik, direktorica Data Vallis, d. o. o
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Od opremljenosti in usposobljenosti je predvsem odvisno, v kakšnem konkurenčnem okolju deluje podjetje, pri tem pa veliko vlogo igra mednarodna prisotnost. V prihodnje bo na razpolago
precej sredstev oz. razpisov za zeleno in digitalno tehnologijo, zato je smiselno, da podjetja to
izkoristijo in se prijavijo. Prehod v digitalno poslovanje nikoli ni preprost, zato je zelo pomembno,
da izberemo ponudnika, ki nas bo vodil skozi procese digitalizacije in zagotovil pravno skladne in
varne rešitve.
Boštjan Gaberc, direktor Mikrografija, d. o. o.

Slovenska podjetja so na dobri poti k visoki usposobljenosti in opremljenosti za svoje delo tudi s
stališča produktov in storitev IKT. Opažamo pa, da še vedno obstaja težnja po prilagajanju razvoja
rešitev kupcem tudi tam, kjer bi lahko uporabili obstoječa IT orodja. Po izkušnjah naših strank z
uporabo t. i. integracijskih orodij, ki temeljijo na mednarodnih standardih, stranke lažje obravnavajo izjemne situacije, dosegajo operativno odpornost in lažje premagujejo izzive na mednarodnih
trgih. Hkrati se zmanjša odvisnost od razvojnih kadrov, ki jih sedaj primanjkuje. V ta namen našim
strankam vpeljujemo v uporabo programske robote (BOT), ki temeljijo na tehnologiji RPA (Robot
Process Automation) in popolnoma nadomeščajo osebo za računalnikom pri monotonih
ponavljajočih se opravilih.
Ker podjetja niso pravočasno integrirala med seboj različne IT rešitve, ti programski roboti zelo
uspešno, z nizkimi obratovalnimi stroški nadomeščajo ročno delo zaposlenih, ki jih danes na trgu
tako primanjkuje. Programski roboti so lahko nadgrajeni z umetno inteligenco in tako dosegamo izvedbo zelo kompleksnih poslovnih procesov, v katere poseganje človeka ni več potrebno.
Ob podpori drugih varnostno integracijskih orodij in uporabi sodobnih digitalnih rešitev za
e-podpisovanje lahko podjetja dosegajo poslovno odpornost v teh hitro spreminjajočih se časih.
Dženan Lojo, prokurist TIS inženiring za telematiko in software

Menim, da smo na slovenskem tržišču na dobri poti do digitalizacije, se zavedamo njene
nujnosti, vendar imamo še kar nekaj priložnosti za izboljšave.

Podjetja se vse bolj zavedajo pomembnosti IKT, saj je le-ta dandanes prisotna na vseh področjih.
Hkrati z ugodnostmi, ki jih ta tehnologija nudi tako v našem zasebnem kot tudi poslovnem okolju,
pa smo vedno bolj izpostavljeni tudi tveganjem, ki jih prinašajo s tem povezane spremembe. V
podjetju Založba Forum Media te tržne spremembe zaznavamo predvsem v obliki povečanega
povpraševanja po strokovnih informacijah s področja IKT, pri čemer prednjačijo teme s področja
informacijske varnosti, razvoja digitalnih veščin zaposlenih z različnih strokovnih področij, varovanja osebnih podatkov in shranjevanja (občutljivih) podatkov v oblak. Podjetjem v sodelovanju
z vodilnimi slovenskimi strokovnjaki pomagamo predvsem z organizacijo seminarjev in izobraževalnih programov, vse pogosteje pa na to temo organiziramo tudi in-house izobraževanja, ki
so povsem prilagojena specifičnim potrebam naročnikov. Hkrati pa z nenehnim izobraževanjem
skrbimo tudi za ustrezno usposobljenost sodelavcev v lastnem podjetju, saj lahko le tako na varen
način izkoristimo vse prednosti, ki jih prinaša moderna informacijsko-komunikacijska tehnologija.

Rok Makovec, direktor IT Melona, Spletna agencija, d. o. o.

Mag. Rok Podgornik, direktor Založbe Forum Media

IKT je danes prisotna praktično na vseh nivojih v našem vsakdanjem življenju. Eno izmed
takšnih naprav praktično nosimo s seboj vsak dan – mobilni telefon. Podjetja smo danes
v veliki meri na eni strani odvisna od digitalne prodaje in na drugi strani od procesnega vodenja posameznih projektov. Določena podjetja in posamezniki so se že nekaj časa nazaj
pričeli zavedati pomena neodvisnosti od sistemov. Z marketinškega vidika lahko povem,
da srednja in večja podjetja v zadnjem obdobju delajo predvsem na izgradnji lastnih neodvisnih baz, ki so ločene od velikih sistemov, namenjenih spletnemu oglaševanju. Razlog za
to je konstantna podražitev digitalnega oglaševanja in nepredvidljivost končnih rezultatov.
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Podjetja se vse bolj zavedamo, da je IKT neobhodna za poslovanje podjetij. Vsi, ki so več vlagali
v to področje v preteklosti, so se v času epidemije dosti lažje in hitreje prilagodili situaciji. To bo
postala stalnica v prihodnje, ne samo kot delo od doma, ampak tudi pri delu izven pisarne. Tehnologija nam omogoča, da povečamo svojo odzivnost, konkurenčno prednost in dodano vrednost.
Seveda pa je zelo pomembno, da se upoštevajo vsi varnostni in zakonski vidiki, ki jih določeno
področje zahteva. Tudi organizacija sestankov bo ostala delno v on-line izvedbi, predvsem zaradi
časa in stroškov, ki nastajajo pri sestankih v živo.

PREDSTAVITEV
INOVACIJE
DEJAVNOSTI
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PODIM 2022

Razčlenitev faz napredka startupov
Podim 2022 je odlična priložnost za večja,
mala in srednja podjetja, da se srečajo s tistimi že zrelejšimi startupi! Obstajajo namreč
trije pomembni vidiki mreženja Podim.

NA PODIM 2022 PRIHAJAJO NAJBOLJ AMBICIOZNA ZAGONSKA PODJETJA IZBRANIH EVROPSKIH REGIJ.
PREDSTAVNIKI PODJETIJ BODO IMELI PRILOŽNOST ZA MREŽENJE Z VEČ KOT 200+ STARTUPI.

Nina Skok

Prvič, korporacijska podjetja dobijo izkušnje iz prve roke glede rokovanja z najnovejšimi tehnologijami, ki se že uporabljajo v
konkretnih izdelkih in storitvah.
Drugič, gre za izvrstno možnost sklepanja
posla z nekom, ki si želi svojo idejo deliti in
razvijati naprej, kar že utečenim podjetjem
lahko pomeni prehitevanje konkurence.
Tretjič, Podim je naravnost odličen kraj za
že rastoče startupe, ki so pripravljeni na
višje investitorske vložke in/ali strateška
partnerstva s svetovnimi podjetji.

DOGAJALO SE BO

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

Žirijo Podim je s svojim potencialom, pripravljenostjo pomagati pri razvoju regionalnega gospodarstvenega ekosistema, z željo po ponovnem
mreženju v živo in upanjem, da se s potencialnimi poslovnimi partnerji srečajo v Podim Deal
Roomu 1:1, letos prepričalo rekordno število
startupov. Kot zanimivost – o učinkovitosti mreženja na Podimu priča dejstvo, da se je v zadnjih
letih po zaslugi dogodka odvilo v povprečju kar
900 sestankov med startupi, vlagatelji in
predstavniki podjetij.

Investitorji, ki iščejo podjetja v zgodnji fazi, so z
udeležitvijo Podima na pravem mestu. Kar 55 %
startupov je namreč točno takšnih. 15 % startupov
je v semenski fazi, medtem ko je 30 % podjetij v
fazi rasti, kar pomeni, da so več kot pripravljeni na
srečanje z investitorji, ki si želijo že bolj ambicioznega investiranja. Kot zanimivost – povprečna
starost letošnjih startupov je nekaj manj kot tri
leta, kar pomeni, da se bodo Podima udeležili novi,
sveži in trendovski podjetniki z velikimi idejami.

Po natančnem pregledu prijav so se člani žirije
Podim soglasno strinjali, da so bile najbolj obetajoče do zdaj, predvsem pa polne podjetniškega zagona in želje po izboljšanju regionalnega poslovnega duha. Med vsemi prijavljenimi
so izbrali 200+ startupov, ki so tako dobili priložnost za predstavitev svoje podjetniške ideje na
dneh Podim Demo, ki bodo potekali 4. in 5. maja.

Financiranje in druge poslovne ambicije
Podim je odlično mesto za startup podjetja, ki
iščejo nove poslovne partnerje in posledično
tudi financiranje. Le nekaj izbranih startupov išče
sredstva do 75.000 evrov. Ostali so precej enakomerno razdeljeni – nekateri iščejo do 300
tisoč evrov, drugi do 1 milijona evrov, najbolj
ambiciozna skupina pa več kot 1 milijon evrov.

Regionalni cilji Podima
Podim poslanstvo je opolnomočiti regionalna
zagonska podjetja in jim omogočiti več poslovnih priložnosti, hkrati pa spodbuditi podjetja z
vsega sveta k sodelovanju s podjetniškim ekosistemom te regije.
Glavni fokus so startupi z območja Alpe-Adria,
Srednje in Vzhodne Evrope ter Balkana. Čeprav
so izbrane regije velikokrat potisnjene v ozadje
evropske poslovne scene, je njihova rast iz leta
v leto večja, kar pomeni, da vztrajno dohitevajo tudi tiste najboljše igralce podjetniškega
sveta. Podim 2022 je tako odlična priložnost za
odkritje te popolne mešanice startupov, ki prihajajo iz držav, kot so Slovenija, Poljska, Češka,
Srbija, Romunija in Hrvaška, ob boku nekaterim
večjim igralcem, kot so Avstrija, Nemčija in Italija. Ker je želja organizatorjev, da je regionalni
ekosistem kar se da raznolik, bo moč spoznati
tudi ustanovitelje z regionalnimi koreninami, ki
danes živijo v državah, kot so Velika Britanija,
Singapur, Združene države Amerike in Izrael.
Potencial, da Podim razkrije naslednjo vzhajajočo
zvezdo startup sveta, je torej izjemen!
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Podim konferenca se po dveh letih digitalnega dogajanja vrača kot
dogodek v živo.

Ključne industrije in tehnologije
Zagotovo ga ni, ki se v tem trenutku ne bi zavedal,
da se je svet spremenil dobesedno čez noč, zato se
je bilo treba prilagoditi tudi na poslovnem področju.
Na srečo je podjetniški um resnično nekaj edinstvenega! Pregled ključnih industrij, iz katerih prihajajo
startupi Podim, bo tako omogočil boljše razumevanje
letošnjega potenciala.
Top 5 industrij Podima 2022:
1. poslovanje, produktivnost poslovanja in IT
2. zdravje in dobro počutje
3. življenjski slog, zabava in šport
4. mobilnost, transport in logistika
5. finance, zavarovalništvo in nepremičnine

Brez najmanjšega dvoma drži, da ključne industrije ne
morejo vzdrževati napredka brez pomoči novih tehnologij
in inovativnih poslovnih modelov, saj le-ti postajajo vse bolj
pomembni in napredni, kar pomeni, da je vrednost nekaterih njihovih inovacij že presegla določene ključne industrije.
Letošnji startupi tako v svoje izdelke in rešitve uspešno
uvajajo širok nabor različnih tehnologij, predvsem na
spodaj navedenih področjih.
10 najboljših implementiranih tehnologij Podima 2022:
1. AI
2. Spletna/mobilna orodja
3. Machine Learning
4. Marketplace storitve
5. E-commerce orodja
6. Big Data
7. API provider
8. IoT
9. Cloud computing
10. Blockchain

Nekateri startupi trenutno financiranja ne iščejo,
najpomembnejše pa je, da jih vseh 200+ išče
nova poznanstva in znanje z upanjem na povezovanje z najboljšimi umi, ki jih izbrane regije
lahko nudijo.
Pot na Podim 2022
Letošnji Podim nedvomno ponuja pester izbor
startupov iz najbolj ambiciozne regije v Evropi,
saj le-ti pokrivajo široko paleto industrij z
zagona polnimi podjetniki, ki že komaj čakajo
na srečanje s svojim naslednjim investitorjem
in poslovnim partnerjem.
Več o letošnjih startupih in drugih udeležencih (vseh sodelujočih investitorjih, korporacijah in MSP-jih) bo razkrito v digitalnih katalogih, ki bodo na voljo od 22. aprila dalje za vse
tiste, ki si do takrat zagotovijo vstopnico za
Podim: https://tickets.podim.org
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Aktualni izzivi in konkretne
tehnološke rešitve za prehod
v krožno gospodarstvo

Hiša daril
www.hisadaril.si
Hiša daril je največji slovenski ponudnik izvirnih, zabavnih in praktičnih daril,
različnih voščilnic in dodatkov za popolno zabavo za vsakogar in vsako
priložnost (rojstni dan, obletnica, poroka, življenjski mejniki, prazniki …).
V ponudbi boste našli tudi več kot 1000 darilnih bonov: termalni turizem,
storitve za dobro počutje, kulinarično razvajanje, paketi za oddih ali adrenalinska doživetja … Za vsakogar se bo kaj našlo. Kupcem nudijo celovito
podporo, svetujejo pri izbiri in na koncu darilo lepo zavijejo.

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

Kraftpal
12.–14. september 2022
Grand hotel Portorož

5. mednarodna konferenca
Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo

Znanstvenoraziskovalni
izzivi
Razvojni trendi
Ustvarjanje partnerstev

V začetku septembra bo Portorož ponovno prizorišče razprav in
predstavitve najnovejših znanstvenoraziskovalnih in razvojnih
dognanj o tehnologijah in poslovnih modelih za krožno gospodarstvo. Mednarodna konferenca TBMCE 2022 bo že petič
zapored združila slovenske in tuje raziskovalce, gospodarstvenike in odločevalce. Kresale se bodo nove ideje in vzpostavljala
partnerstva za prebojne projekte prihodnosti.
Že dolgo je jasno, da prehod v krožno gospodarstvo ni več izbira,
ampak nuja. Je priložnost za spremembo v trajnostno naravnano in konkurenčno gospodarstvo, ki ohranja vrednost izdelkov, surovin in virov ter zmanjšuje količine odpadkov. Na konferenci TBMCE bodo razpravljali ne le o možnih načinih prehoda
iz linearnega v krožno gospodarstvo, ampak tudi o konkretnih
tehnologijah, ki takšen razvoj omogočajo. Tehnologije pa so
sestavni del družbe in prinašajo družbene spremembe, hkrati
pa smo ljudje tisti, ki tehnologije ustvarjamo in določamo, kako
bodo dejansko uporabljene. To kliče po celovitem pristopu in
interdisciplinarnosti, ki ju predstavlja konferenca. Organizatorji
pričakujejo okrog sto udeležencev ter napovedujejo ugledne predavatelje in pronicljive vsebine, ki jih bodo predstavili slovenski
in tuji strokovnjaki na svojih področjih.
Aktualne znanstvene in razvojne teme
Konferenco TBMCE organizira Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo Univerze v Mariboru v sodelovanju s SRIP – Krožno
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PROJEKTI

www.kraftpal.si
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!

ODDAJTE SVOJ PRISPEVEK!

Skupina KraftPal je vodilno podjetje na področju razvoja, proizvodnje in distribucije
inovativnih, ultralahkih palet iz valovitega kartona s poslovno razvojnim centrom v
Sloveniji in podružničnimi izpostavami po celem svetu. Kot edino podjetje na svetu
so uspeli najti rešitev, s katero ima kartonska paleta možnost široke splošne uporabe.
Patent za arhitekturno zasnovo palete nadaljujejo z lastno avtomatizirano proizvodno tehnologijo. Njihova kartonska paleta lahko v večini primerov nadomesti leseno
paleto, njene glavne prednosti pa so teža, okoljevarstveni vidik, trajnostni vidik. Prejeli
so nagrado WPO (World Packaging Organisation) in imajo certifikat NEFAB in visoki
higienski standard. V naslednjih 5–7 letih načrtujejo postaviti preko 60 novih proizvodnih enot po svetu, s čimer bodo povečali svoje globalne proizvodne kapacitete na
preko 70 milijonov palet na leto.

Več na www.tbmce.si.

LANCom

gospodarstvo, Štajersko gospodarsko zbornico in Kemijskim inštitutom. Tudi letos pripravljajo bogat program, ki
bo vključeval plenarna predavanja, okroglo mizo, predstavitve znanstvenoraziskovalnih dosežkov in strokovne panelne
razprave z uveljavljenimi govorci. Razpravljali bodo o trendih,
izmenjevali ideje, delili dobre prakse ter najnovejša spoznanja
o tehnologijah in poslovnih modelih za krožno gospodarstvo.
Spregovorili bodo o odnosih in porazdelitvi vlog med različ-

www.lancom.si
Družba LANCom je bila ustanovljena leta 1989. Začeli so s postavitvami manjših mrež z vizijo o sistemski hiši. Danes so eno največjih podjetij na področju
računalniškega inženiringa v Sloveniji, njihovo temeljno vodilo pa je razumevanje potreb uporabnikov in zaposlovanje najboljših kadrov. V Sloveniji želijo
biti in ostati vodilni na področju celovitih sistemskih in informacijskih rešitev.
Uporabnikom prenašajo najsodobnejšo tehnologijo in storitve svetovne računalniške industrije, skupaj z znanjem in izkušnjami pa jim pomagajo pri večji
konkurenčnosti in uspešnosti na trgu.

nimi deli sveta ter se spraševali, kje je pri tem mesto Evrope
in znotraj nje tudi Slovenije. V ospredju bodo aktualna energetska kriza in priložnosti alternativnih zelenih virov. Ob vprašanjih
tehnološkega razvoja bodo naslovili tudi vlogo in odgovornost
družbe na njeni razvojni poti v krožno prihodnost.
Mreženje in vzpostavljanje novih partnerstev
Konferenca TBMCE bo od 12. do 14. septembra v Portorožu
ponovno združila predstavnike podjetij, raziskovalnih in izobraževalnih institucij, gospodarskih združenj ter državnih in
nevladnih organizacij. S temami, ki jih naslavlja, je odlična
priložnost za srečanje članov SRIP – Krožno gospodarstvo.
Omogoča mreženje in druženje strokovnjakov različnih
disciplin, ob tem pa povezovanje tako gospodarstvenikov
kot raziskovalcev, inovatorjev in razvojnikov ter odločevalcev. Na konferenci se bodo vzpostavljala nova sodelovanja
in povezave za nove projekte uspešnega prehoda v krožno

Poslovno.si
www.poslovno.si
Aplikacija Poslovno.si omogoča uporabnikom izmenjavo poslovnih informacij na podlagi oddanih oglasov. Oglasi zajemajo področja iskanja in
izmenjave delovne sile, vzpostavljanja poslovnih partnerstev, iskanja sofinancerjev, posojil, prodaje podjetij, delovnih obratov in opreme, sponzorstva, donacije in štipendije. Cilj je časovno in prostorsko optimizirati
iskanje poslovnih informacij.

gospodarstvo.

PODJETJA V REGIJI

29

Serioplast

Razpis je objavljen
na spletni strani
www.stajerskagz.si.

www.serioplast.com

Podjetje Serioplast se osredotoča na proizvodnjo toge plastične embalaže za glavne akterje industrije FMCG na področju oskrbe na domu, pranja perila, hrane, osebne nege in farmacije. Stremijo k nenehni optimizaciji delovnih procesov, s katerimi lajšajo delo zaposlenim, obenem pa
sledijo tudi izboljšavam, ki jih trg ponuja, in tako ostajajo konkurenčni
drugim podjetjem. V letu 2021 so izvedli avtomatizacijo pakirnih liniji, v
letošnjem letu pa izvajajo projekt avtomatične ovijalne linije. S tem so
razbremenili zaposlene in omogočili hitrejši delovni proces.

IKEMA
www. ikema.si
Barbara Cenčič Krajnc, vodja komerciale in marketinga podjetja Ikema, d. o. o.: »Glede na to,
da je Ikema manjše družinsko podjetje, smo v celoti odvisni od kvalitetnega lastnega dela. V
30 letih smo preživeli že marsikatero težko in tudi dobro leto. V zadnjem letu smo se praktično vsi soočali z negotovostjo, ki pa na srečo naše dejavnosti ni močno prizadela. V prihodnost si zagotovo želimo gledati pozitivno. Naša pričakovanja so, da bo leto 2022 poslovno
uspešno leto, kjer se bo gospodarska klima izboljšala za celotno gospodarstvo.»

Razpis za izbor najboljših
inovacij v podravski regiji
2022

CILJ PROJEKTA JE UVELJAVLJANJE INOVACIJSKE DEJAVNOSTI KOT GIBALA
TRAJNOSTNEGA RAZVOJA GOSPODARSTVA IN POSPEŠEVANJA PODJETNIŠTVA.

Podjetje 4inovations je prejelo zlato priznanje za inovacije Podravja
2021 za produkt Mark Eco sistem »Mes« z aragonitnim zadrževalnikom
Na razpis za inovacijo GZS smo se prijavili, ker smo želeli povečati prepoznavnost izdelka
in podjetja ter pridobiti potrditev visoke stopnje inovativnosti produkta s strani strokovne
komisije.
Zlato priznanje, ki nam je bilo podeljeno, je dodatna potrditev za visoko stopnjo inovativnosti našega izdelka in močna vzpodbuda za razvoj novih inovativnih izdelkov, ki jih bomo
tudi v prihodnje prijavili na tekmovanje za najbolj inovativne produkte.
Na zlato priznanje Štajerske gospodarske zbornice smo vsi, ki smo sooblikovali Mark Eco
sistem »Mes« z aragonitnim zadrževalnikom, iskreno ponosni. Zlato priznanje za inovativnost nam je dejansko pomagalo pri odpiranju vrat v številna podjetja in dalo dodatno
kredibilnost v pogovorih z našimi poslovnimi partnerji.
Zahvaljujemo se Štajerski gospodarski zbornici za priložnost sodelovanja na razpisu in
možnost, da dokažemo, da se uvrščamo med inovativna podjetja v regiji in v Sloveniji.
Darko Konstantinovič

Podjetje Ledinek Engineering je prejelo zlato priznanje za inovacije Podravja 2021 za produkt CLT
linija manjšega formata
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Suveren položaj na globalnem trgu nam omogoča ravno naša izrazita razvojna in inovativna naravnanost, ki sodi k moderni podjetniški miselnosti, saj podjetje le na tak način zagotavlja dolgoročno
uspešnost ter visoko konkurenčnost. Vendar pa posamezniki sestavljamo družbo, v kateri živimo,
in le-ta je natanko takšna, kot jo ustvarimo. Če ne pokažemo, kaj počnemo, se drugi ne morejo
zgledovati po nas in s tem nazadujemo tudi mi. Izmenjava znanja, izkušenj, povezovanje in učenje
drug od drugega krepi naš razvoj.

Zavarovalnica Sava, prejemica zlatega priznanja za inovacije Podravja 2021
za produkt VIGO zavarovanje

Zato se že vrsto let prijavljamo na razpis za najboljše inovacije, in ponosni smo na vsa priznanja, ki
smo jih do sedaj prejeli. Priznanja, podeljena s strani ŠGZ in GZS, ki predstavljajo najvišja priznanja s tega področja v državi, so za nas potrditev, da delamo v pravi smeri, nedvomno pa prispevajo
k prepoznavnosti in ugledu podjetja v stroki in širši javnosti in nenazadnje prispevajo tudi k dvigu
ugleda podjetja kot delodajalca v odnosu do zaposlenih.

nja sta nam dala potrditev, da je inoviranje, usmerjeno v stranke, torej najbolj na

Gregor Ledinek

Rinalda Klemenčič

PODJETJA V REGIJI			
REGIONALNA PODELITEV PRIZNANJ BO POTEKALA V TOREK, 21. 6. 2022

Razpis nam je dal možnost, da slovenskemu gospodarstvu in tudi širši javnosti
predstavimo svoj inovativni dosežek na področju zavarovalništva, ki sicer velja za
eno izmed (naj)bolj konservativnih panog. Sodelovanje in prejem zlatega priznapodlagi potreb in prepoznanih bolečin naših strank, ključni del recepta za uspeh.
Hkrati smo dobili dodatno motivacijo za ustvarjanje novih uspešnih inovacijskih
dosežkov.

INOVACIJE
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DO SPECIALISTA,
KO GA
POTREBUJETE
KOLEKTIVNA
ZDRAVSTVENA
POLICA
Najpopolnejše zavarovanje
za zdravstvene storitve
v mreži izvajalcev
zdravstvenih storitev
Varuha zdravja in omogoča:
• hiter dostop in kritje
specialističnih storitev
in operativnih posegov,
• asistenco zavarovalnice,
• obisk zdravnika splošne
oziroma družinske medicine,
• storitev Dr. Posvet, pogovor
z zdravnikom 24/7.
Namenjena je zaposlenim v podjetju,
njihovim partnerjem in otrokom.
Vašim zaposlenim omogočite hiter
pregled pri specialistu!

Za pripravo ponudbe nas kontaktirajte:
Darja Korpar
darja.korpar@vzajemna.si

Vodik in njegova ključna
vloga pri razogljičenju
Evrope
Dr. Dragica Marinič
dragica.marinic@stajerskagz.si
www.stajerskagz.si

Vodik predstavlja enega od pomembnih
potencialov v okviru energetskega prehoda
in razogljičevanja Evrope, okrevanja gospodarstva, pri vzpostavitvi vrednostnih verig, še
posebej v razmerah epidemije covida-19 in
konkurenčnosti EU na svetovnem trgu, saj se
lahko uporablja kot surovina, gorivo ali nosilec energije pri prenosu in shranjevanju ter
ponuja veliko možnosti za uporabo v industrijskem, prometnem, elektroenergetskem in
gradbenem sektorju.
Nekaj ključnih dejstev:
1. Vodik, ki se proizvaja iz obnovljivih virov
energije, ne oddaja ogljika in tako prispeva
k razogljičenju gospodarstva.
2. Vodik velja za nosilca energije v prihodnosti, ki lahko prispeva k razogljičenju sektorjev z visokimi emisijami, kot so energetsko intenzivne industrijske panoge in
promet.
3. Evropska komisija je julija 2020 sprejela
strategijo za vodik in vodik opredelila
kot prednostno naložbo v načrtu EU za
okrevanje. Ustanovila je evropsko zavezništvo za čisti vodik, ki vključuje industrijo, civilno družbo ter nacionalne in
regionalne organe, da bi podprla naložbe in
spodbudila povpraševanje v energetskem
sektorju.
4. Svet Evropske unije kot kratkoročno rešitev podpira oblikovanje vodikovih grozdov po vsej EU, zlasti za sektorje končne
uporabe, ki jih je težko razogljičiti.
5. Z uresničevanjem Strategije za vodik za
podnebno nevtralno Evropo1, Zelenega
dogovora in Akcijskega načrta za krožno gospodarstvo bo EU lažje izpolnila
zavezo, da do leta 2050 doseže ogljično
nevtralnost.

Vodik predstavlja enega od pomembnih
potencialov v okviru energetskega prehoda
in razogljičevanja Evrope.

T: (0)2 2380 430
080 20 60
32
vzajemna.si
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0301&from=NL
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Vodik kot potencial za proizvodnjo električne
energije		
Velik potencial predstavlja proizvodnja električne
energije iz obnovljivih virov vodika, tj. uporaba
obnovljive električne energije za proizvodnjo vodika
z elektrolizo vode. Vodik ponuja veliko večji potencial za shranjevanje presežkov obnovljivih virov
energije, električne energije v primerjavi s črpalnimi
hidroelektrarnami in baterijami. Zato proizvodnja
in uporaba obnovljivega vodika veljata za ključni
vzvod za razogljičenje nekaterih težavnih sektorjev do leta 2030. Dodano vrednost ponazarja preoblikovanje energetskega sistema EU v vodikovo
gospodarstvo, ki zagotavlja možne koristi z vidika
ustvarjanja delovnih mest, gospodarske rasti,
inovacij in zmanjšanja onesnaževanja zraka2.
Med strateške cilje Evropske komisije za vodikovo
strategijo spadajo:
• vsaj 6 GW elektrolizatorjev obnovljivega vodika
v EU in do 1 milijon ton proizvedenega vodika iz
obnovljivih virov do leta 2024,
• vsaj 40 GW elektrolizatorjev obnovljivega vodika
in do 10 milijonov ton obnovljivega vodika,
proizvedenega v EU, do leta 2030,
• široka uporaba vodika iz obnovljivih virov od leta
2030 dalje.3 4
Zaradi navedene vsestranskosti je vodik privlačno
in potencialno prelomno gorivo za prihodnost, ki
ima sposobnost povezovanja sektorjev v enoten
ekosistem in je bila doslej izkoriščena le v manjši
meri5.

Evropska komisija z vodikovo
strategijo iz leta 2020
uresničuje cilj povečati
uporabo vodika v industriji
in prometnem sektorju ter
hkrati spodbujati uvajanja
proizvodnje vodika iz
obnovljivih virov kakor
tudi izkoriščanja obstoječe
infrastrukture.

Spodbude za naložbe v razogličenje
Evropski svet poudarja, da je treba spodbujati
in zagotavljati enake konkurenčne pogoje za
naložbe v razogljičenje, saj vodik iz obnovljivih
virov trenutno ni dovolj stroškovno konkurenčen. Države članice se strinjajo, da bi morale
spodbude vključevati revizijo sistema EU za
trgovanje z emisijami in ustreznih pravil EU o
državni pomoči. Zasebne naložbe bi bilo prav
tako treba spodbujati z obstoječimi instrumenti,
skladi in institucijami EU, kot sta Evropska investicijska banka in instrument za povezovanje Evrope,
ter z oblikovanjem inovativnih instrumentov.

prihodki
od
Tako bi lahko proizvodnja zelenegaČisti
vodika
do
leta 2030 postala cenovno ugodna in biprodaje
znašala v EUR
2,00 EUR/kg. Hkrati pa je napovedan intenzivni
razvoj na področju vodika in vodikovih tehnologij
z več kot 750 projekti6.
Pri nadaljnjih aktivnostih so pomembna povezovanja v partnerstva, kot je evropsko zavezništvo za čisti vodik, sodelovanje akterjev različnih držav pri vzpostavitvi in razvoju vodikovih
dolin7.

Slovenija je marca 2022 podpisala pismo
o nameri za vzpostavitev sodelovanja
za skupno podporo izgradnji severnojadranske čezmejne vodikove doline. Gre
za vzpostavitev okvira sodelovanja z
namenom spodbujanja razvoja vodikovih
tehnologij, priprave nabora projektov in
iskanja virov za njihovo financiranje z
namenom prispevanja k doseganju ciljev
iz evropskega zelenega dogovora ter

Vodikov center/Hydrogen center Slovenija –
Avstrija		
V čezmejnem območju delujejo številne vrhunske raziskovalne in razvojno-tehnološke organizacije ter univerze, ki se ukvarjajo z razvojem vodikovih tehnologij in pogosto delujejo
nepovezano in razdrobljeno. Z namenom bolj
poglobljenega sodelovanja in povezovanja, krepitve kritične mase zmogljivosti na področju
vodika in vodikovih tehnologij bo na tem območju vzpostavljena trajnostna, čezmejna raziskovalno-industrijska mreža Hydrogen center, one-stop-shop platforma s sedežem in kontaktno
pisarno v Mariboru, delujočo pod okriljem Štajerske gospodarske zbornice, partnerice projekta
H2GreenTECH.

evropske strategije za vodik (zmanjšanje
emisij za najmanj 55 % glede na leto 1990
in podnebna nevtralnost do leta 2050).

Projekt H2GreenTECH na čezmejnem
območju Interreg Slovenija – Avstrija
izpostavlja medregionalni potencial za
trajnostno, zeleno, krožno in nizkoogljično gospodarstvo, ki ga lahko dosežemo z
uvajanjem novih, čistih, inovativnih tehnologij, kamor se uvrščajo tudi vodikove
tehnologije.
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/jtis/h2020-wp19-fch_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl/sheet/70/energija-iz-obnovljivih-virov
4
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/697199/EPRS_STU(2021)697199_EN.pdf
5
https://www.siplin.si/wp-content/uploads/2020/02/Studija-energetska-tranzicija.pdf
6
https://www.energetika.net/novice/en.vizija/proizvodnja-zelenega-vodika-bi-lahko-leta-2030-padla-pod-2-e- 2
7
https://www.h2v.eu/analysis/reports
2

Vse, ki vas zanima sodelovanje v okviru
Hydrogen centra, enotne vstopne točke,
nam lahko pošljete interes na e-pošto:
ales.kegl@stajerskagz.si in
dragica.marinic@stajerskagz.si.
Sodelovanje v Hydrogen centru je brezplačno,
odprto za različne potencialne deležnike, kot so
MSP-ji in druga velika podjetja, razvojno-raziskovalne organizacije s svojimi laboratoriji, centri odličnosti, izobraževalne institucije, novo nastala podjetja (start-upi), raziskovalci, študenti in
drugi s programskega območja, ki s svojim strokovnim, razvojnim in raziskovalnim delom, znanji, kompetencami in izkušnjami bistveno prispevajo k razvoju prebojnih vodikovih tehnologij in njihovi večji uporabi v čezmejnem območju in širše. K
sodelovanju so vabljeni tudi odločevalci na nacionalni, regionalni in lokalni ravni z območja Interreg
Slovenija – Avstrija. Namen je, da se v centru povežejo regionalne prednosti raziskovalnega in razvojnega potenciala za delovanje sektorja vodika in
vodikovih tehnologij ter podjetjem omogoči dostop
do infrastrukture ter novih razvojnih znanj in
tehnoloških dosežkov.
Hydrogen center deluje kot enotna vstopna točka
(one-stop-shop) v sodelovanju s strokovnimi podpornimi točkami na lokacijah: Ljubljana (odgovoren Kemijski inštitut), Gradec (odgovorna Tehniška
univerza Gradec) in Beljak (odgovorna Visoka strokovna šola na Koroškem). Vsi podatki in aktualne
informacije bodo podani na spletni strani projekta
H2GreenTECH in Hydrogen centra.

3
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Spodbujanje prehoda na
energetsko učinkovito in
brezogljično gospodarstvo

Vključujoča kultura
na delovnem mestu
Julija Peklar
Strokovna sodelavka IRI Ljubljana
julija.peklar@iri-lj.si
www.projekt-polet.si

Kaj pomeni graditi vključujočo kulturo na
delovnem mestu?
Še vedno smo v obdobju nenadnih sprememb in nestabilnosti, naše okolje in družba
se nenehno spreminjata, spreminjajo se
delovna okolja, naše družine in mi sami. V
ospredje prihajajo besedne zveze raznolikost, vključenost, pravičnost. Zaposleni si na
delovnih mestih bolj kot kadarkoli prej želijo
počutiti dobrodošlo, upoštevano, cenjeno in
varno.
V nobenem podjetju se različnosti pravzaprav ne moremo izogniti – zaposlenih je več
žensk kot nekoč, več pripadnikov manjšin,
migrantov, invalidov, oseb s posebnimi potrebami itn. Na vključevanje raznolike delovne
sile tako ne smemo gledati kot na oviro,
temveč kot na prednost, ki podjetju prinaša
koristi. Podjetja, ki vlagajo v vključujočo kulturo, beležijo nižjo stopnjo fluktuacije, višje
zadovoljstvo zaposlenih, zaposleni čutijo več
podpore na delovnem mestu in so srečnejši.
S tem, ko spoštujemo različnost, se v podjetju dviguje tudi delovna kultura (Subin, 2021).
Vendar ni dovolj, da raznolikost zgolj prepoznamo, z njo se je treba tudi ukvarjati, da bi
lahko izkoristili vse prednosti, ki jih prinaša.
Na tem mestu govorimo o konceptu vključenosti, ki ga delodajalci vidijo kot nerazdružljivega s konceptom raznolikosti. V praksi
vključenost pomeni, da vsi raznoliki zaposleni lahko sodelujejo na različnih organizacijskih ravneh in prispevajo v podjetju – ženske
lahko napredujejo enako kot moški, starejši
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Dr. Dragica Marinič
dragica.marinic@stajerskagz.si

se lahko izobražujejo enako kot mlajši sodelavci, invalidi tako kot drugi lahko zgradijo
svojo poklicno kariero, tujci tako kot večinsko
prebivalstvo lahko pridobijo kvalitetno
zaposlitev itd. (Ponikvar in Zupančič, 2019).

www.stajerskagz.si

SLOVARČEK POJMOV

H2020 - 847132

Raznolikost (ang. diversity): upoštevanje in sprejemanje ljudi, ki so si
med sabo različni, ne glede na njihovo raso, spol, etničnost, starost, vero,
invalidnost in spolno usmerjenost.
Vključenost (ang. inclusion): ustvarjanje sodelovalnega, podpornega in
spoštljivega okolja, ki povečuje vključevanje vseh zaposlenih, ne glede na
njihovo raznolikost.
Enakost (ang. equality): pomeni
pošteno obravnavo vseh ljudi brez
predsodkov in ustvarjanje pogojev na
delovnem mestu in v širši družbi, ki
spodbujajo in cenijo raznolikost ter
poudarjajo spoštovanje.
S tem, ko dovolimo nekomu, da je to, kar
je, in spoštujemo njegovo različnost, gradimo temelje dobrih medosebnih odnosov.
Če razumemo, cenimo in učinkovito upravljamo s temi razlikami, lahko dosežemo večjo
uspešnost na ravni posameznika, skupine
ali organizacije. Le sklepamo lahko, da bodo
podjetja, ki sprejemajo različnost, spodbujajo
pravičnost in vključevanje, tista, ki bodo iz
krize prišla močnejša.

Zakaj so pomembna vlaganja?

Štajerska gospodarska zbornica aktivno sodeluje v

Proizvodnja in uporaba energije trenutno
povzročata 75 % emisij toplogrednih plinov
v Evropski uniji. Prehod na čisto energijo je
predpogoj, da bo Evropa do leta 2050 postala
razogljičena in podnebno nevtralna1. S tem je
hkrati dana priložnost za spodbujanje in podporo okrevanju gospodarstva EU po pandemiji
covida-19.

ga sofinancira EU v okviru programa Horizon 2020.

Energetska učinkovitost, še posebej v malih
in srednje velikih podjetjih (MSP-jih), je ključni
steber dolgoročne strateške vizije Evropske
unije za uspešno, sodobno, konkurenčno in
podnebno nevtralno gospodarstvo. V njej je
združen potencial za povečanje konkurenčnosti podjetij, povečanje energetske varnosti in
zmanjšanje toplogrednih plinov.

V Evropi deluje 25 milijonov MSP-jev,

mednarodnem projektu »SMEmPOWER efficiency«, ki

ki predstavljajo 99 odstotkov vseh
podjetij. Zato so politike energetske
učinkovitosti za MSP-je ključnega pomena za doseganje ciljev,
določenih v Evropskem zelenem
dogovoru.

Kako postati podnebno nevtralni?
Svet Evropske unije prav tako poudarja, da bo
lahko Evropa do leta 2050 postala podnebno
nevtralna z uresničevanjem ciljev Evropskega
zelenega dogovora in svežnja 'Pripravljeni na
55'2, k čemur je zavezana tudi Slovenija (upoštevajoč tudi NEPN3). V ta namen mora Evropa
svoj energetski sistem temeljito preoblikovati

https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/clean-energy/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
3
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf
1
2
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v sistem, zasnovan na povezanosti, z večjim
deležem energije iz obnovljivih virov (čisti viri
energije) in inovativnimi rešitvami ter izboljšavami za večjo energetsko učinkovitost, bolj
povezanim energetskim sistemom in uskladitvijo energetskega sektorja s podnebnimi
cilji. Povezovan sistem pomeni povezovanje
energetskih sektorjev med seboj in s sektorji
končne rabe, kot so stavbe, promet in industrija, in je ekonomsko in tehnično bolj učinkovit ter prispeva k preprečevanju toplotnih
izgub.
Svet Evropske unije izpostavlja, da se ob strukturno višjih cenah energije v Evropi podjetja v EU soočajo z vse večjimi spodbudami
za naložbe v ukrepe za energetsko učinkovitost, da bi ostala konkurenčna na globalnem
trgu. Stroški energije lahko na različne načine
vplivajo na naložbene odločitve podjetij in njihovo finančno uspešnost, pri čemer je energija
eden od ključnih vložkov v proizvodne procese
blaga, izdelkov in storitev.
Vzpostavitev krožnega energetskega sistema
Evropska komisija je v strategiji za povezovanje energetskega sistema predlagala vzpostavitev bolj krožnega energetskega sistema,
ki temelji na energijski učinkovitosti. Zato so
naložbe v izboljšanje energetske učinkovitosti

bistvenega pomena za zagotovitev prihodnosti
Evrope kot tudi Slovenije, trajnostnega in hkrati
uspešnega gospodarstva, še posebej v MSP-jih, ki imajo velik neizkoriščen potencial za varčevanje z energijo, ki ga je mogoče izkoristiti z
odpravljanjem strukturnih, tržnih in finančnih
ovir.

Delež skupnih naložb podjetij v ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti (%)
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To je tudi eden izmed poudarkov projekta Horizon
2020 SMEmPOWER EFFICIENCY (https://smempower.com/. Na strokovni delavnici SMEmPOWER 'Vlaganja za izboljšanje energetske učinkovitosti v podjetjih' v izvedbi podjetja Menerga,
d. o. o., so bile prikazane možnosti in koristi posameznih naložb na področju energije, ki prispevajo
k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, izboljšanju konkurenčnosti ter posredno h krepitvi
evropske in slovenske energetske varnosti.

10
5

0
Slovenija

Prav tako so se predstavniki posameznih podjetij iz vrst MSP-jev, med katerimi so tudi člani
Štajerske gospodarske zbornice, udeležili programa izobraževanja in usposabljanja v izvedbi
Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani s
poudarkom na izboljšanju upravljanja z energijo, energetskih pregledih in večji energetski
učinkovitosti ter sodelovali kot pilotna podjetja
z izdelanimi projektnimi predlogi za doseganje
večje energetske učinkovitosti, ki prispevajo k
zmanjšanja stroškov in boljšemu poslovanju.

EU

ZDA

Gradbeništvo

Infrastruktura

Podatki povedo veliko
Po podatkih iz raziskave o naložbah Evropske
investicijske banke4 je v letu 2019 več kot 40 %
podjetij v EU izvajalo ukrepe za izboljšanje
energetske učinkovitosti, kar kaže na povečanje glede na leto 2018. Najvišji delež podjetij, ki
vlagajo v energetsko učinkovitost, je na Slovaškem,
kjer je v to dejavnost vlagalo 61 % podjetij. Sledijo
Španija, Češka, Avstrija, Slovenija, Portugalska
in Švedska.
Med drugimi ugotovitvami raziskave je bilo za
Slovenijo ugotovljeno:
1. Polovica podjetij, ki vlagajo, vlagajo tudi v
energetsko učinkovitost (44 % vseh podjetij). V energetsko intenzivnih sektorjih se ta
delež poveča na 60 %.
2. Podjetja namenijo 13 % vseh svojih naložb
za izboljšanje energetske učinkovitosti,
kar je več od povprečja EU in ZDA, prikaz
na sliki 1. Ta delež je višji v energetsko
intenzivnih sektorjih, kot sta predelovalna
industrija in infrastruktura.
3. Dve petini stavbnih zemljišč podjetij izpolnjuje visoke ali najvišje standarde energetske učinkovitosti, kar je podobno kot v EU
in v primerjavi s tretjino v ZDA.
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Proizvodnja

Storitve

MSP

Velika
podjetja

4. Dve tretjini anketiranih podjetij, ki so
opravila energetski pregled, vlaga v izboljšave energetske učinkovitosti.
5. Več kot tretjina anketiranih podjetij je v zadnjih treh letih opravila energetski pregled, v
primerjavi z dvema petinama v EU in tretjino
v ZDA. Stopnja izvajanja energetskih pregledov se povečuje z velikostjo podjetja in je
še posebej visoka v energetsko intenzivnih
sektorjih.
6. Podjetja pogosteje vlagajo v izboljšave
energetske učinkovitosti, kadar izvajajo
napredne prakse upravljanja.
7. Podjetja, na katera bolj vplivajo stroški
energije, pogosteje vlagajo v izboljšave
energetske učinkovitosti.
Izpostaviti velja, da so se s krizo covida-19
zasenčili določeni politični cilji, vključno z zavedanjem o prednostih naložb v energetsko učinkovitost podjetij. Podjetja in oblikovalci politik so dali prednost kratkoročnim odločitvam,
kot so preživetja podjetij, namesto dolgoročnim vlaganjem. Vendar energetska učinkovitost ostaja ključni steber dolgoročne strateške
vizije EU za uspešno, sodobno, konkurenčno in
podnebno nevtralno gospodarstvo.

https://www.eib.org/attachments/efs/eibis_2019_report_on_energy_efficiency_investments_en.pdf
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Fonaterm – iz odpadkov brez
odpadkov
vera.kozmik@dialogco.eu
www.srip-krozno-gospodarstvo.si

Kako bi na kratko predstavili podjetje?

vlogo države? Kakšne poslovne priložnosti se jim obetajo, glede na porast cen celuloze in pomanjkanja surovin?
Preberite v pogovoru z Vesno Mujaković, direktorico podjetja Fonaterm.

Kdo so vaši partnerji v procesu razvoja in
izdelave?

Je gradbena stroka zainteresirana za produkt?

Ime Fonaterm pomeni toplina tišine in opiše
naše bistvo – ukvarjamo se namreč z izolacijo. To pa ni vse – gre namreč za produkt,
ki ga delamo iz odpadkov. Tekstil je po količini drugi največji odpadni material na svetu.
Tekstila je ogromno in potem, ko ga ne uporabljamo več, se z njim ne dogaja kaj veliko, več
ali manj konča v sežigalnicah in cementarnah
ter ogroža okolje. Pri nas pa iz njega naredimo
toplotno in zvočno izolacijo.

V Sloveniji se sicer veliko govori o krožnem
gospodarstvu in reciklaži, ko pa pridemo do
konkretnih aktivnosti, pa je izplen slabši. Smo
zelo tradicionalni pri vključevanju novosti,
omejitveni dejavnik je tudi cena, ki je za vse na
prvem mestu, pred karakteristikami produkta.
V tujini je precej drugače, v Avstriji in na Nizozemskem so precej pred nami in se zelo dobro
zavedajo pomembnosti reciklaže.

Kateri odpadni tekstil uporabljate?

Načeloma je naš material podoben celulozi, ki
je pogosto uporabljana kot izolacijski material. Gre torej za material, ki ga gradbeniki vpihujejo med stene, v podstrešje, povsod, kjer je
nujna dobra izolacija. Naša izolacija fonaterm
odlično absorbira vlago in je torej zelo primerna
tudi za lesne površine, na primer strehe, saj se
les tako počasneje suši, vsrkava toploto in jo z
12-urnim zamikom oddaja.

vajo razvoja z vidika zapiranja snovnih zank/krožnega gospodarstva, na kakšne ovire pri tem naletijo, kje vidijo

Fonaterm je bil večkrat predstavljen na Gradbeni fakulteti v Ljubljani in priznano rešuje problem odpadnega tekstila in izpolnjuje vse zahteve krožnega gospodarstva, na kar smo zelo
ponosni. Sodelujemo tudi s STS in ZAG, kjer
testirajo in certificiranjo vse naše produkte.

Vera Kozmik Vodušek, strokovna sodelavka, Dialogco

Uporabljamo impregniran tekstil, ki se uporablja v avtomobilski industriji. To je tekstil, ki ni bil
pravzaprav nikoli uporabljen, gre za obreznine,
ki nastajajo v proizvodnji in so tretirane kot
odpad. Ta tekstil pripeljemo, ga zmeljemo in
dodamo aditive proti gorljivosti in zajedavcem.
Potem ga damo v embalažo, pri čemer uporabljamo velike vreče za večkratno uporabo, da ne
bi ustvarili dodatnega odpadka.

Fonaterm je podjetje, ki izdeluje izolacijo iz odpadnega impregniranega tekstila (npr. avtosedežev). Kako se lote-

Vesna Mujaković,
direktorica podjetja Fonaterm

Tekstil je drugi največji povzročitelj odpada.
Evropske direktive zapovedujejo, da bodo
morale multinacionalke od leta 2025 v svojo
proizvodnjo vključiti 25 % svojega recikliranega materiala, postopoma pa naj bi prišli
celo na 100 %.

Velikokrat je tudi nevednost omejitev, saj
mnogi mislijo, da odpadni tekstil pobiramo
naokoli in da bi morale biti zato cene končnega
produkta nizke. Pa ni tako, naš vhodni material
je res odpadni material v neki drugi industriji,
vendar ni bil še nikoli uporabljen, pa tudi če bi
bil! Pravzaprav bi morali biti bolj naklonjeni produktu, ki je rezultat krožnega gospodarstva in
nas rešuje odpadkov.
Situacija se spreminja, EU s svojo zeleno usmeritvijo in poudarjanjem krožnega gospodarstva
jasno določa smer razvoja. Mnogi materiali, ki
so sicer osnova za izolacijo, na primer celuloza, se tudi zelo dražijo, tudi dobavni roki se
podaljšujejo. Upamo, da bodo gradbeniki sedaj
prisiljeni ozreti se naokoli in navade prilagoditi
novim razmeram.
Zelo veliko veste o materialih in procesu. Kaj
pa ste po izobrazbi?
Sem univerzitetna diplomirana pravnica, končujem pa tudi študij okoljevarstva v Ljubljani.
Čeprav res vem veliko o materialih, s katerimi

40

PROJEKTI

v podjetju delamo, je študij zares zelo zanimiv,
spoznavamo mnoge drugi odpadke in njihove
lastnosti, študiramo zakonodajo, veliko študijskih primerov imamo iz prakse. Smo sicer prva
generacija okoljevarstvenikov in upam, da bo
v prihodnje še mnogo študentk in študentov
zainteresiranih za ta študij.

Sem ženska in še mlada za povrh. V tem poslu pa je
90 % moških, in to starejših moških. Ko pridem na
pogovor, običajno naletim na začudenje, nejevero,
nezaupanje. Narediti moram več kot moški kolegi,
bolj se moram dokazovati, da vem, o čem govorim,
in da sem prava sogovornica. Zares ni lahko prodreti.
Vendar mislim, da ženske že lomimo te stereotipe. Pri
tem sicer pogrešam širšo družbeno podporo.
Ste tudi lastnica podjetja?
Sem direktorica, oče je lastnik, smo v celoti privatno podjetje. Veliko vlagamo v inovativnost,
izobraževanje, smo zelo stabilno podjetje, brez
kreditov, s svojimi proizvodnimi kapacitetami,
patentirali smo produkt in lastno blagovno
znamko. Zaščita je zelo pomembna, v krožnem
gospodarstvu je zdaj veliko zanimanja za predelavo odpadnega materiala v gradbeni material.
Naredimo v Sloveniji dovolj za zapiranje snovnih
tokov? Za krožno gospodarstvo?
Država sicer ozavešča ljudi, nima pa pravih
rešitev. Ljudje ločujemo z zavestjo, da bodo
odpadki ponovno uporabljeni in da ne bodo
onesnaževali okolja. Ampak hkrati izvemo, da
temu ni tako, da odpadki ležijo na odlagališčih,
velikokrat nepravilno in škodljivo odloženi, in
da niso uporabljeni v nadaljni proizvodnji. Za
zapiranje teh procesov namreč potrebujemo
celovite rešitve, ki pa jih nimamo, velikokrat
so tudi zakonske omejitve velike in omejujejo
razvoj. Posodobitev in prilagoditev zakonodaje
je nujna. Že samo en primer pove vse – povsod
po Evropi so sežigalnice in sosežigi že dolgo
praksa in so seveda dovoljeni, v Sloveniji pa so
prepovedani. Zakaj že?
PROJEKTI
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Letni dopust in regres za letni
dopust
Svetovanje na delovno-pravnem področju obsega:
svetovanje na področju razlage delovnopravne zakonodaje, osnovno svetovanje
s področja pogodb o zaposlitvi, rednih in izrednih odpovedi pogodb o zaposlitvi,
splošnih aktov delodajalca in zaposlovanja invalidov.

Mojca Tominšek
Koordinatorka Infopike
mojca.tominsek@stajerskagz.si

Metka Lešnik

Svetovalka Infopike za delovno-pravno področje
Metka Lešnik je zaposlena v podjetju Kadring, d. o. o., kot
pravna svetovalka, specializirana za svetovanje na področju
delovnega prava in invalidske tematike. Pripravlja pravna
mnenja in dokumente za delodajalce v zasebnem sektorju,
sodeluje pri pripravi splošnih aktov delodajalcev, vodi invalidske postopke in skrbi za urejena delovna razmerja. Ukvarja se tudi s storitvami vseživljenjske karierne orientacije za
delodajalce in brezposelne osebe. Zaradi svoje natančnosti
in marljivosti je uspešna pri pripravi dokumentacije za

Svetovalka
infopika@stajerskagz.si

sodelovanje na različnih javnih razpisih in vodenju projektov.

Metka Lešnik

Letni dopust

Regres za letni dopust

Zaposleni pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Letni dopust se določa in
izrablja v delovnih dnevih, število dni letnega dopusta
pa je odvisno od trajanja zaposlitve. Če je oseba
zaposlena celo koledarsko leto, ima pravico do celotnega letnega dopusta. V primeru, ko se oseba zaposli med koledarskim letom, ali v primeru, ko osebi preneha delovno razmerje med koledarskim letom, ima ta
oseba pravico do sorazmernega dela letnega dopusta
za vsak mesec zaposlitve.

Z letnim dopustom je neposredno povezana tudi pravica do regresa za letni dopust, saj mora delodajalec
zaposlenemu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust. Zakon opredeljuje, da mora
delodajalec izplačati regres za letni dopust najmanj v
višini minimalne plače. Nekatere kolektivne pogodbe
dejavnosti določajo višje zneske regresa, kar morajo
spoštovati tisti delodajalci, ki jih te kolektivne pogodbe
stvarno obvezujejo.

Celoten letni dopust traja najmanj štiri tedne, ne glede
na to, ali zaposleni dela s polnim ali krajšim delovnim
časom. Zaposleni je skladno z zakonom upravičen do
dodatnih dni letnega dopusta na podlagi naslednjih osebnih okoliščin: starost 55 let in več, invalidnost, najmanj
60-% telesna okvara, nega in varstvo otroka, ki potrebuje
posebno nego in varstvo, starševstvo otrok do 15. leta.
Zaposleni lahko pridobi dodatne dni letnega dopusta tudi
zaradi drugih okoliščin, ki so opredeljene v kolektivnih
pogodbah dejavnosti ali drugih splošnih aktih, ki obvezujejo delodajalca, kot npr: delovna doba, zahtevnost
dela, pogoji dela. Konkretno število dni letnega dopusta
je tako odvisno od več različnih dejavnikov, zlasti pa od
dejavnosti delodajalca, sindikalne aktivnosti zaposlenih
pri delodajalcu in zgodovine podjetja.

Regres se mora izplačati najkasneje do 1. julija
tekočega koledarskega leta vsem osebam, ki so
zaposlene do tega dne ne glede na zaposlitev za
določen ali nedoločen čas. Če se oseba zaposli po
1. juliju in nato prekine z delovnim razmerjem še
pred koncem koledarskega leta, mora prejeti izplačilo regresa ob prenehanju delovnega razmerja.
Kadar ima zaposleni pravico do sorazmernega dela
letnega dopusta, ima posledično pravico do sorazmernega dela regresa. Če zaposleni dela s krajšim
delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil
pogodbo o zaposlitvi, razen če gre za delo s krajšim
delovnim časom zaradi invalidnosti, zdravstvenih
razlogov ali starševstva.

Infopika: Najlažji način, da pridete do ustreznega odgovora, je, da vprašanje
posredujete na infopika@stajerskagz.si.
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Velikost podjetja kot pogoj
za prijavo za razpise
Mojca Tominšek
SPOT svetovalka
mojca.tominsek@stajerskagz.si

Merila za razvrstitev družb v slovenski zakonodaji
Merila za razvrstitev družb v slovenski zakonodaji določa 55. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Uradni list RS, št. 65/09.
Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od teh
meril:
• povprečno število delavcev v poslovnem letu
ne presega deset,
• čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000
evrov in
• vrednost aktive ne presega 350.000 evrov.
Majhna družba je družba, ki ni mikro družba in
izpolnjuje dve od teh meril:
• povprečno število delavcev v poslovnem letu
ne presega 50,
• čisti prihodki od prodaje ne presegajo
8.000.000 evrov in
• vrednost aktive ne presega 4.000.000 evrov.
Srednja družba je družba, ki ni mikro družba ali
majhna družba in izpolnjuje dve od teh meril:
• povprečno število delavcev v poslovnem letu
ne presega 250,
• čisti prihodki od prodaje ne presegajo
40.000.000 evrov in
• vrednost aktive ne presega 20.000.000 evrov.
Velika družba je družba, ki ni mikro, majhna ali
srednja družba.
Družbe se prerazvrščajo na mikro, majhne, srednje in velike družbe, če na podlagi podatkov zadnjih dveh zaporednih poslovnih let na bilančni
presečni dan bilance stanja obakrat presežejo ali
nehajo presegati zgoraj navedena merila.
V vsakem primeru med velike družbe sodijo
subjekti javnega interesa, borza vrednostnih papirjev in družbe, ki morajo pripraviti konsolidirano
letno poročilo.

Glede velikosti gospodarskih družb
slovenski in evropski predpisi različno
delijo mikro, majhna, srednja in velika
podjetja. Zato se mora podjetnik še
pred prijavo na razpis prepričati, ali
njegovo podjetje sodi v ustrezno
kategorijo glede na merila razpisnika.

Merila za razvrstitev družb pri Evropski komisiji
Evropska komisija merila za določitev velikosti
podjetij opredeljuje v Uredbi Komisije (EU) št.
651/2014, Priloga 1.
Kategorijo mikro, malih in srednjih podjetij (MSP)
sestavljajo podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov
EUR, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43
milijonov EUR.
Podjetje mora izpolnjevati merilo glede števila
zaposlenih, da se šteje za MSP. Lahko pa izbira,
ali bo upoštevalo merilo glede prometa ali glede
zgornje meje bilančne vsote. Podjetju torej ni
treba izpolnjevati obeh zahtev in lahko presega
eno od njiju, ne da bi to vplivalo na njegov status. Če podjetje na dan zaključka računovodskih
izkazov ugotovi, da je za preteklo leto preseglo
zaposlitveni prag ali najvišje finančne vrednosti
ali da je padlo pod ta prag ali te vrednosti, izgubi
ali pridobi status samo, če se to ponovi v dveh
zaporednih računovodskih obdobjih.
Javne razpise lahko spremljate na spletnih straneh:
https://www.podjetniski-portal.si/razpisi
https://www.eu-skladi.si/sl/razpisi
Spletne strani ministrstev
Spletne strani organizacij/podjetij, ki spremljajo
razpise

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
ter SPIRIT Slovenija, javne agencije.
PROJEKTI
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Ime in priimek:
Rok Makovec
Letnica rojstva: 1997
Izobrazba:

MOJIH 5
Rok Makovec

Medijski tehnik
Delovno mesto:

Soustanovitelj in direktor spletne agencije IT Melona

Predstavite se nekomu, ki vas ne pozna.
Sem soustanovitelj in direktor spletne marketinške agencije IT Melona. Kot strokovnjak na področju digitalnega
marketinga sem z ekipo v preteklih letih pomagal številnim podjetjem pri pridobivanju novih poslov in povečevanju prodaje. V prostem času se ukvarjam s športom, redno
obiskujem fitnes, v zimskem času bordam, poleti pa drvim
po downhill kolesarskih stezah.
5 področij, ki bi jim morali v Sloveniji posvetiti bistveno
več pozornosti in denarja.
V Sloveniji bi morali posvetiti bistveno več pozornosti in
denarja zdravljenju bolezni, zdravemu življenskemu slogu,
športnemu potencialu, upoštevanju ustave in reševanju
izzivov na področju brezposelnosti.
5 inštitucij, brez katerih Slovenija ne bi mogla funkcionirati.
Slovenija ne bi mogla funkcionirati brez gospodarstva,
šolstva, zdravstva, bank in ostalih življensko potrebnih
inštitucij.
5 podjetij, brez katerih štajersko gospodarstvo ne bi bilo
to, kar je bilo oz. je.
Tukaj so definitivno v ospredju nam vsem najbolj poznana
podjetja v našem okolišu – Impol, Perutnina Ptuj, Talum,
Continental Adria in Magna Steyr.
5 blagovnih znamk, ki jih najbolj spoštujete.
Na prva mesta bom uvrsrtil znamke, ki so ključnega
pomena za delovanje mojega podjetja, in to so Wordpress,
Google, Facebook, Instagram in LinkedIn. To so znamke, ki
skrbijo, da lahko našim poslovnim partnerjem pomagamo
povečevati prodajno uspešnost.
5 držav, v katerih bi radi živeli in zakaj.
Čeravno je sosedova trava vedno bolj zelena, pa pravzaprav skomin po življenju v tujini nimam.
Občasna potovanja v prestolnice sveta, ki so bogate s
kulturo, zgodovino in seveda kulinariko, potešijo željo po
drugačnem.
5 držav, v katerih bi radi živeli in zakaj.
V kolikor bi imel možnost, bi živel nekje, kjer je skozi
celotno leto poletje, saj obožujem morje in sonce, se bi
pa precej težko odrekel zimskim aktivnostim na snegu.
V mojem ožjem izboru so Indonezija (Bali), Avstralija,
Nova Zelandija, Bahami in Slovenija. Verjetno se sprašujete, zakaj sem navedel tudi Slovenijo? Definitvno
zato, ker imamo vse, kar imajo veliki, in to na dosegu v
časovnem obdobju cca. dveh ur.
5 mest, ki so vas najbolj navdušila in zakaj.
Budimpešta, Bratislava, Split, Münster, Rodos – zanimava arhitektura, predvsem pa tamkajšno vzdušje in
življenje ljudi.
5 dopustniških destinacij, ki bi jih izbrali, če čas in denar
ne bi predstavljala faktorja odločanja.
Bali – Indonezija, Tulum – Mehika, Bagan, Majorka, Miami.
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MOJIH 5

Ime in priimek:
Tatjana Novak
Letnica rojstva: /
Izobrazba: /
Delovno mesto:
Direktorica in partnerica v podjetju Press clipping

Tatjana Novak
5 jedi, ki jih najraje vidite na svoji mizi.
Burger, pica, steak, piščančji zrezki in riž, testenine bolognese.
5 vin, ki jih najpogosteje kupite.
Sladki refošk Simčič, rumeni muškat Mlakar, Red lips
Založnik, muškatna penina Simčič, penina Hiša Joannes
Protner.
5 knjig, ki bi jih lahko prebrali še enkrat.
Sell Like Crazy – Sabri Suby, Grinding It Out – Ray Kroc,
The 5 AM Club – Robin S. Sharma, The Richest Man in
Babylon – George Samuel Clason, E5 Method – Todd
Brown.
5 filmov, ki so spremenili vaš pogled na svet.
The Corporation, Moneyball, The Social Network, The
Pursuit of Happyness, What The Health.
5 vaših najboljših lastnosti.
Zanesljivost, odločnost, prijaznost, vedno pripravljen
pomagati, iskanje rešitev in ne ”problemov” ter točnost.
5 vaših lastnosti, ki jih raje ne bi imeli.
Jutranje brskanje po telefonu, prehitra reakcija na
dogodke.
5 stvari, ki vam zapolnijo prosti čas.
Fitnes, kolesarstvo, bordanje, sprehodi v naravi, druženje z
prijatelji.
5 oseb, s katerimi bi se najraje zapletli v pogovor.
Elon Musk, Jeff Bezos, Steve Jobs, Jordan Belfort, Dan
Blizerian.
Kdaj vas je bilo najbolj strah?
Moram priznati, da je bil delček strahu prisoten ob pričetku
podjetniške poti, saj je bilo to nekaj do takrat popolnoma
nepoznanega. Drugače sem oseba, ki skoraj nima strahu,
kar je po eni strani super, po drugi pa glede na to, da se
ukvarjam tudi z ekstremini športi, ni ravno najboljša
predispozicija. 
Kdaj ste bili najbolj veseli v življenju?
Najbolj sem bil vesel, ko sem spoznal svojo partnerico
Mašo.
Ali vedno poveste vse tako, kot je, ali kdaj tudi kaj
zamolčite?
Sam sem poznan, da večkrat povem svoje mnenje na glas,
kar pa seveda ni vedno vsem po godu. Seveda v primerih, kadar je določene stvari bolje zadržati za sebe, raje
naredim korak nazaj in se izognem izražanju mnenja.
Kaj pri ljudeh najbolj cenite in kaj vas najbolj moti?
Pri ljudeh najbolj cenim, da se držijo dogovorjenih
dogovorov in da so vredni zaupanja. Najbolj me moti
zamujanje, sam se precej držim ure in imam skozi dan
točno izdelan urnik, zato ne maram, da kdo zamuja na
dogovorjen sestanek, ipd.

Predstavite se nekomu, ki vas ne pozna.
Slovenka brez meja in kot večina posvečena družini,
delu, ko čas dovoljuje, tudi potovanjem. Uživam v branju
in kot bi mož rekel, pri sesanju avta.
5 področij, ki bi jim morali v Sloveniji posvetiti
bistveno več pozornosti in denarja.
Sprememba šolskega sistema, učenja in delovnega
časa. Tako bi vsi imeli več časa zase, za naravo,
družino. Vse s ciljem večje učinkovitosti, kjer je to
mogoče, seveda.
5 inštitucij, brez katerih Slovenija ne bi mogla
funkcionirati.
Slovenski parlament, javni zdravstveni sistem, domovi za
brezdomce, domovi za upokojence, športna prizorišča.

5 vin, ki jih najpogosteje kupite.
Žal imam izziv s histaminom in si vina zadnjih par let
ne morem privoščiti.
5 knjig, ki bi jih lahko prebrali še enkrat.
Če bi danes želela še enkrat prebrati knjigo, bi s knjižnih polic poiskala: The Tea Book, Ob tebi, Babilon,
Modrost starih psov, Pocestnico.
5 filmov, ki so spremenili vaš pogled na svet.
Star Wars, Eat Pray Love, Wonder, The Help, James
Bond.
5 vaših najboljših lastnosti.
Predanost, odgovornost, zaupanje, spoštovanje,
doslednost.

5 za Slovenijo nepogrešljivih podjetij.
Eles, pekarne, vodooskrbna in komunalna podjetja,
Petrol, Institut Jožef Stefan.

5 vaših lastnosti, ki jih raje ne bi imeli.
Ker jih imam več kot pet, o njih ne bom pisarila. Sem
takšna, kot sem, z dobrimi in manj dobrimi lastnostmi.

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

5 stvari, ki vam zapolnijo prosti čas.
Branje, druženje, potovanja, raziskovanje, filmi.

5 blagovnih znamk, ki jih najbolj spoštujete.
UKC Maribor, BTC, Pipistrel, Apple, Qatar airways.
5 držav, v katerih bi radi živeli in zakaj.
V Italiji zaradi sproščenosti, gurmanskega navdiha,
mode, kulture, zgodovine. V Španiji, saj ima, tako kot
Italija, dušo. Na Hrvaški s prelepim morjem in okusno
hrano, v vedno sproščeni in navdihujoči Grčiji s čudovitimi otočji. In še na Škotskem, mojem malem biseru,
zaradi enostavnosti življenja na vasi.
5 mest, ki so vas najbolj navdušila in zakaj.
Rim, enostavno poln življenja. Pienza, duša Toskane
v malem. Edinburg, občutek pripadnosti. Lindos/
Rodos, navdih sproščenosti. Athene, mesto življenjske
energije.
5 dopustniških destinacij, ki bi jih izbrali, če čas in
denar ne bi predstavljala faktorja odločanja.
Veliko potujemo, predvsem bi si želela več časa nameniti odkrivanju Škotske, obiskati Maroko, Japonsko,
križariti po Grenlandiji in videti Fidži.
5 jedi, ki jih najraje vidite na svoji mizi.
Štruklji, škampi, sirove palačinke, rižev narastek, dagnje
na buzaro.

5 oseb, s katerimi bi se najraje zapletli v pogovor.
Kraljica Elizabeth II, Meryl Streep, Bon Jovi, Theodore
Anthony Sarandos Jr., Marco Bizzarri.
Kdaj vas je bilo najbolj strah?
Ob anafilaktičnem šoku in vsakič pred operacijo
očesa.
Kdaj ste bili najbolj veseli v življenju?
Ko sem ujela moža in prvič stopila v Rim.
Ali vedno poveste vse tako, kot je, ali kdaj tudi kaj
zamolčite?
Resnico je treba vedno povedati – včasih v prvi
minuti, drugič v sedmi. Z leti veš, kako stvari stojijo, in
lažje najdeš pot.
Kaj pri ljudeh najbolj cenite in kaj vas najbolj moti?
Cenim iskrenost, pripadnost, trajna prijateljstva in
ljubezen do stvari, ki jih počnejo.
Čez leta se spreminjamo, zato smo mogoče bolj hrabri
in povemo tistim, ki jim prej nismo uspeli, kaj nas
moti. V poslu me moti preračunljivost, tako kot v prijateljstvu, vendar veste sami, kakšno je življenje – nekaj
vzame, nekaj doda in gre naprej.
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NOVA GENERACIJA IGRAL
IN ŠPORTNE OPREME YALP

IGRAS IGRALA, d.o.o., Puškinova ulica 10, SI 2000 Maribor, Slovenija,
Telefon: +386 (0)31 302 739, E-mail: info@igrala.com

del skupine LAPPSET GROUP LTD

YALP SONA
• zvočno vodeni interaktivni lok za ples in igro, zasnovan za zunanjo uporabo
• kamera zaznava gibanje uporabnikov na igrišču, kar omogoča novi način igre
• možnost izbire iger, nastavitve glasnosti, čas delovanja, sledenje uporabe (internetna povezava)
• vsestranski in inkluzivni sklop iger za mlade, starejše in tiste z gibalnimi omejitvami
• možnost solarnega napajanja
• zaščita pred vandalizmom

Zastopnik za kakovostna igrala,
športno orodje in parkovno opremo

www.lappset.com
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