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F.A. MAIK: Najboljše 
priporočilo je zadovoljen 
poslovni partner

Priložnosti logistike v RS 
in na območju štajerske 
regije

Prenos lastništva podjetij 



Napovednik  
dogodkov

13. 4. 2021 ON-LINE SREČANJE ŠTAJERSKIH GOSPODARSTVENIKOV V 
OKVIRU SKUPŠČINE ŠGZ, 
GOST MAG. IVAN SIMIČ, PREDSEDNIK STRATEŠKEGA SVETA ZA 
DEBIROKRATIZACIJO

Brezplačno

14. 4. 2021 NEVROZNANOST V VODENJU,  mag. Suzana Ester Car Brezplačno

9. 6. 2021 TANKA LINIJA ODGOVORNOSTI Brezplačno

9. 6. 2021 ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA NAPREJ Brezplačno

16. 6. 2021 6. ŠTAJERSKI GOSPODARSKI FORUM 2021, TV ODDAJA Brezplačno

19. 5. 2021 5. ŠTAJERSKI GOSPODARSKI FORUM 2021, TV ODDAJA:  
OBLIKE NEENAKOSTI V DELOVNIH OKOLJIH

Brezplačno

22. 4. 2021 ABC PODJETNIŠTVA Brezplačno 

22. 4. 2021 MEDNARODNA KONFERENCA ŽENSKE PODJETNOSTI  
– IZZIVI IN PRILOŽNOSTI ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA

Brezplačno

16. 4. 2021 UPORABLJAJTE SPLET V SVOJ PRID – VARNO, ZASEBNO IN 
UČINKOVITO, ROK ŠKET, DIREKTOR U-CENTRIX, D. O . O.

Brezplačno

20. 4. 2021 ZAKLJUČNA NACIONALNA STROKOVNA KONFERENCA:  
VARNOST, ZDRAVJE, DELO – SKUPNA SKRB DELODAJALCA 
IN DELAVCA S PRIMERI DOBRIH PRAKS 

Brezplačno

20. 4. 2021 ABC PODJETNIŠTVA Brezplačno

21. 4. 2021 4. ŠTAJERSKI GOSPODARSKI FORUM 2021, TV ODDAJA:  
DIGITALIZACIJA IN KAKO SO PODJETJA PODRAVJA 

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  
29. marec 2021. Pridržujemo si pravico do 
sprememb in dopolnitev. V ceno kotizacije ni 
vračunan 22-% DDV. Prijave sprejemamo do 
zapolnitve razpoložljivih mest.

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

april

maj

junij



In vendar se vrti ali Eppur si muove, je ena naj-
bolj znanih in priljubljenihi trditev. Izrekel jo 
je pred nekaj sto leti Galileo Galilei, eden naj-
večjih znanstvenikov v zgodovini človeštva, 
in se je nanašala na njegovo spoznanje, da 
se Zemlja vrti okoli Sonca, ne pa obratno. 
Galilea je Cerkev postavlila pred inkvizicijo, 
čeprav je bil star in bolan, grozili so mu z mu-
čenjem, zato je javno »priznal«, da se je mo-
til. No, legenda pravi, da je po tem priznanju 
zašepetal: »In vendar se vrti«.

Trditev je še vedno izjemno priljubljena, upo-
rabimo jo, kadar želimo poudariti, da je včasih 
treba stopiti nazaj, pustiti dogajanju, da gre 
svojo pot, čeprav vemo, da gresta znanost 
in napredek svojo pot – naprej. Na nek način 
smo tudi danes v takšni situaciji. Vsi se za-
vedamo nujnosti upočasnitve, praktično pre-
kinitve normalnega življenja in dela, da bi lah-
ko zaustavili širitev virusa in se obranili pred 
njim, pa vendar vsi hkrati vemo, da morata 
življenje in delo teči naprej. 

Pred nami je skupščina ŠGZ, ki bo pregledala 
bilanco preteklega, od običajnega precej dru-
gačnega leta. In čeprav nas je skoraj vrglo s 
tečajev, smo si rekli In vendar se vrti in se, vsi 
skupaj, maksimalno potrudili, da je delo teklo, 
in še teče naprej. V bilanci ŠGZ imamo zapi-
sanih organizacijo več kot 70 dogodkov, ki se 
jih je udeležilo več kot 5000 udeleženk in ude-
ležencev. Med dogodki je bilo velik seminar-
jev, delavnic, konferenc,  okroglih miz in več 
srečanj regijskih svetov. Zapišemo lahko tudi  

 
 
 
 
 

 
8 Štajerskih gospodarskih forumov, ki so jih 
gledalke in gledalci lahko spremljali preko ma-
riborskega programa TV Slovenije. Pripravili in 
poslali smo vam 4 revije Gospodarski izzivi in 
seveda veliko informacij po vseh drugih ka-
nalih obveščanja, od e-izzivov do Facebooka, 
Twitterja, LinkedIna in seveda dobro obiskane 
spletne strani. Naredili smo vse, kar je bilo 
mogoče, da so vsi projekti, ki potekajo na 
zbornici v sodelovanju z drugimi zbornicami, 
institucijami in z veliko vključenimi podjetji, 
potekali nemoteno in dosegali zastavljene 
cilje. Čeprav je bilo komuniciranje oteženo, 
ljudje pač še vedno damo največ na osebno 
komunikacijo, smo se ves čas zavedali, da 
je učinkovito komuniciranje nedvomno eden 
od ključnih stebrov uspešnega vodenja skozi 
krizne razmere. Zato smo se največ ukvarjali 
z informacijami in komunikacijo, da bi bili ne-
nehno z vami v stiku, da bi lahko vaša razmi-
šljanja in predloge posredovali naprej in tako 
zagotavljali čim bolj normalno reševanje na-
stale situacije. 

Leto je bilo zahtevno, zavedam se, da tudi 
letošnje ne bo enostavno. Vem pa tudi, da si 
bomo skupaj prizadevali, da bomo življenje in 
delo utirili v prave tirnice. Dandanašnji lahko 
na glas rečemo In vendar se vrti. 

UVODNIK

In vendar se vrti 
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Mag. Aleksandra Podgornik
Direktorica ŠGZ
aleksandra.podgornik@stajerskagz.si

13. 4. 2021 ON-LINE SREČANJE ŠTAJERSKIH GOSPODARSTVENIKOV V 
OKVIRU SKUPŠČINE ŠGZ, 
GOST MAG. IVAN SIMIČ, PREDSEDNIK STRATEŠKEGA SVETA ZA 
DEBIROKRATIZACIJO

Brezplačno

14. 4. 2021 NEVROZNANOST V VODENJU,  mag. Suzana Ester Car Brezplačno

9. 6. 2021 TANKA LINIJA ODGOVORNOSTI Brezplačno

9. 6. 2021 ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA NAPREJ Brezplačno

16. 6. 2021 6. ŠTAJERSKI GOSPODARSKI FORUM 2021, TV ODDAJA Brezplačno

19. 5. 2021 5. ŠTAJERSKI GOSPODARSKI FORUM 2021, TV ODDAJA:  
OBLIKE NEENAKOSTI V DELOVNIH OKOLJIH

Brezplačno

22. 4. 2021 ABC PODJETNIŠTVA Brezplačno 

22. 4. 2021 MEDNARODNA KONFERENCA ŽENSKE PODJETNOSTI  
– IZZIVI IN PRILOŽNOSTI ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA

Brezplačno

16. 4. 2021 UPORABLJAJTE SPLET V SVOJ PRID – VARNO, ZASEBNO IN 
UČINKOVITO, ROK ŠKET, DIREKTOR U-CENTRIX, D. O . O.

Brezplačno

20. 4. 2021 ZAKLJUČNA NACIONALNA STROKOVNA KONFERENCA:  
VARNOST, ZDRAVJE, DELO – SKUPNA SKRB DELODAJALCA 
IN DELAVCA S PRIMERI DOBRIH PRAKS 

Brezplačno

20. 4. 2021 ABC PODJETNIŠTVA Brezplačno

21. 4. 2021 4. ŠTAJERSKI GOSPODARSKI FORUM 2021, TV ODDAJA:  
DIGITALIZACIJA IN KAKO SO PODJETJA PODRAVJA 

Brezplačno

Valjeni na skupščino ŠGZ, 
v torek, 13. aprila 2021,  
ob 14.00 uri.
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Logistika – funkcija, ki jo morajo podjetja obvladovati 

Dobre izkušnje sodelovanja v projektu NAPREJ
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Dejavniki tveganja za poškodbe in nezgode tudi v domačem okolju

Krožno gospodarstvo in trajnostne rešitve recikliranja odpadkov
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www.lumar.si

Nagrada nemškega gospodarstva 2020 
»Za to eminentno priznanje smo hvaležni in nanj 
ponosni. Nemčija je ne samo evropska, ampak tudi 
svetovna gospodarska velesila, z velikim poudarkom 
na trajnosti. In če je naše podjetje, ki proizvaja tako 
pasivne in nizkoenergijske hiše kot tudi plus ener-
gijske hiše, prepoznano kot trajnostno naravnano, 
tako na produktni kot tudi na vseh ostalih ravneh, je 
to priznanje še toliko večje,« je ob podelitvi nagrade 
nemškega gospodarstva 2020 povedal direktor podjetja 
Marko Lukić.

www.nkbm.si

Zaupanje šteje dvojno
V začetku leta je Nova KBM na enotne informacij-
ske platforme prenesla poslovanje strank nekdanje 
Abanke in zaključila proces največje združitve v zgo-
dovini slovenskega bančnega sektorja. V začetku 
marca je predstavila še posodobljeno celostno gra-
fično podobo, ki povezuje vizualne elemente obeh 
bank, in jo pospremila z oglaševalsko kampanjo s 
sloganom Zaupanje šteje dvojno. 

www.avantus.si

Dobra dela imajo vedno odziv
Zaposlitveni center AVANTUS je podjetje, kate-
rega poslanstvo je usposabljanje, zaposlovanje 
ter socialno vključevanje invalidov z ovirami in 
omejitvami pri zaposlovanju. Cilj zaposlitvene-
ga centra je razvoj kvalitetnih delovnih mest in 
opolnomočenje invalidov na zaščitenih delovnih 
mestih.

www.bio-sad.si

Pijače za vaš okus 
Po 25 letih delovanja je podjetje BIO-SAD, 
d. o. o., preselilo proizvodnjo alkoholnih 
pijač in sadnih sirupov iz Jakobskega Dola 
v nove prostore v Lenartu. S proizvodnjo ka-
kovostnih alkoholnih in brezalkoholnih pijač 
pridobiva podjetje vse večji ugled doma in 
v tujini.
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1. ŠGF

Vedno aktualne in  
zanimive vsebine tudi  
v 2021

Štajerski gospodarski forum je redna, že nekaj let 
trajajoča in vedno aktualna oddaja, ki jo v sodelovanju 
pripravljata Štajerska gospodarska zbornica in RTV 
Slovenija, TV Maribor, moderira pa jo dr. Zoran Medved. 
Oddaja je na sporedu vsako tretjo sredo v mesecu ob 
20. uri, ogledate pa si jo lahko tudi na spletni strani 
www.stajerskagz.si.

Prvi letošnji forum, ki je potekal 20. januarja 2021, se 
je ozrl na preteklo, prav nič običajno poslovno leto, 
gostje pa so razmišljali tudi o možnostih poslovanja 
v letu 2021. 

Mag. Aleksandra Podgornik, direktorica ŠGZ: 
»Kratkoročno morajo biti prioriteta države ukre-
pi za podporo delovanju zdravstvenega siste-
ma, na gospodarskem področju pa ukrepi za 
blaženje posledic epidemije, ki bodo podprli 
podjetja in prebivalstvo pri premoščanju likvi-
dnostnih težav zaradi izpada prihodkov ter v naj-
večji možni meri zagotovili ohranjanje delovnih 
mest. Pa vendar: nujno je, in to na vseh ravneh, 
razmišljati tudi o ukrepih za nemoteno delova-
nje ali za zagon tistega dela gospodarstva, ki  
mu je bilo poslovanje onemogočeno oz. prepove-
dano. Gospodarstvo potrebuje stabilno poslovno 
okolje in država mu ga mora zagotavljati. O tem 
se vse premalo govori in posledično tudi premalo 
sistemsko rešuje.« 

Kako smo v 
gospodarstvu 
preživeli 2020?
In kako vstopamo 
v 2021?

Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu

Mag. Aleksandra Podgornik, direktorica ŠGZ, Trivo Krempl, direktor AJM, d. o. o., 
Rado Vračko, direktor Expo biro, d. o. o.

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



Vedno aktualne in  
zanimive vsebine tudi  
v 2021

Kako se 
pametno 
znebiti plastičnih 
odpadkov?
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Mag. Aleksandra Podgornik, direktorica ŠGZ, Trivo Krempl, direktor AJM, d. o. o., 
Rado Vračko, direktor Expo biro, d. o. o.

2. Štajerski gospodarski 
forum je potekal 

17. februarja.  
Skenirajte QR kodo in 

si oglejte oddajo.

»V preteklem letu je bilo zelo veliko prilagajanja, 
zelo pa sta prišli do izraza povezanost različnih de-
lov gospodarstva in medsebojna odvisnost. Seve-
da so velika podjetja pomembna, vendar so tudi v 
veliki meri odvisna od delovanja manjših, vse mora 
potekati usklajeno in brez zastojev. Velika odvi-
snost je tudi med podjetji iz različnih dejavnosti,« 
je izpostavil Trivo Krempl, direktor podjetja AJM, d. 
o. o., ki je med drugim povedal tudi: »Seveda smo 
poskušali koristiti ukrepe, ki jih je nudila država, in 
se tudi sicer prilagajati. Delo na domu smo omogo-
čili na tistih delovnih mestih, kjer je to pri nas sploh 
možno. V proizvodnji to pač ni mogoče, je pa seve-
da ta naš temelj. Smo pa poskrbeli za varnostne 
ukrepe. Mislim, da je tudi v drugih podjetjih tako in 
da se vsi trudimo, da bi lahko proizvodnja delala.« 

»Za našo dejavnost je izredno pomembno po-
slovanje celotnega gospodarskega in delovanje 
družbenega okolja. Industrija dogodkov, v kate-
ro je bilo vsa leta v veliki meri usmerjena večina 
naše dejavnosti, je poniknila in težko predvide-
vamo, kdaj se bo ponovno vzpostavila. Na srečo 
je naša dejavnost širša, kar nam je omogočilo 
obstoj in delo. V prvem obodbju lani smo sicer 
morali nekoliko zmanjšati število zaposlenih, se-
daj pa vse kaže, da nam v prihodnje ne bo več 
treba razmišljati na ta način, kar nas zelo veseli, 
ker smo v preteklosti veliko vlagali v kadre in jih 
želimo obdržati. Trenutne napovedi so optimi-
stične, za drugo polovico letošnjega leta povsod 
kaže na izboljšanje,« je povedal Rado Vračko iz 
podjetja Expo biro.

2. ŠGF

»Država namenja in bo namenjala tudi v bodoče 
kar veliko sredstev mikro, malim in srednjevelikim 
podjetjem za prehod na trajnostne okoljske rešitve. 
Cilji, ki jim sledimo tudi na Ministrstvu za okolje in 
prostor, so jasni: zmanjšati emisije, zmanjšati porabo 
naravnih virov in predelano ponovno uporabiti. 

Pomembno je, da zbrane odpadke sortiramo in jih 
pripravimo za različne obdelave naprej. V Sloveniji 
dejansko nimamo dovolj odpadkov, da bi jih lahko 
rentabilno uporabili v predelavi, zato jih bomo tudi 
v prihodnje v recikliranje vozili v tujino. To ni nič na-
robe, pomembno pa je, da imamo vse te odpadke 
zbrane, saj v tujini reciklirani odpadki iz Slovenije 
štejejo k našim ciljem in kažejo na našo odgovorno 

obnašanje oz. izpolnjevanje dogovorov,« je opozorila 
na mag. Jana Miklavčič. 

»V industriji poteka zbiranje in ločevanje plastičnih 
ter tudi drugih odpadkov zelo organizirano. S podjetji 
zelo dobro sodelujemo in na koncu dobimo čiste in  
lepo ločene materiale, ki so seveda uporabni v na-
daljni reciklaži. Več problemov je z odpadki, ki jih 
prevzemamo od komunalnih podjetij, torej z meša-
no komunalno embalažo, kjer je ločenost bistveno 
slabša. Iz teh odpadkov lahko ločimo samo 30 % 
za nadaljno uporabo, vse ostalo mora iti v sežig,« je 
izpostavila problem zbiranja in ločevanja plastičnih 
odpadkov Ajda Pleterski iz mariborske Surovine.



»Res je, da obstajajo nadomestki za plastiko, od 
bioplastike do drugih materialov, ampak velikokrat 
so to lažni prijatelji. Bodimo pošteni in povejmo, 
da praktično ni materiala, ki bi bil bolj zelen kot 
plastika. Seveda pa ne tista, ki je za enkratno upo-
rabo. Steklo, kovine, les so dejansko energetsko 
bistveno bolj potratni oz. jih ni dovolj. Plastika 
nam omogoča način življenja, kot ga poznamo. Za 
njeno proizvodnjo je potrebno malo energije, poleg 
tega je lahka, kar je seveda prednost za uporabo. 
Pomembno pa je, da jo zberemo in ponovno upo-
rabimo, ne pa odvržemo v naravo. Najbolj zeleno 
je vse, kar uporabljamo dalj časa,« je med drugim 
izpostavil dr. Aleš Hančič.

DOGAJALO SE JE

Cilj do leta 2025 je 
zbrati 77 % vseh 
plastenk, do leta 2029 
pa 90 %. Če želimo 
doseči te cilje, bomo 
morali razmišljati o 
bolj odgovornem 
zbiranju in ločevanju!

Mag. Jana Miklavčič, vodja sektorja za odpadke Direktorata za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, 
Ajda Pleterski, vodja pravne in kadrovske službe Surovina, d. o. o., in dr. Aleš  Hančič, direktor TECOS, 
razvojni center 

Bioplastika ni naravno razgradljiv material, razgradi se samo v industrijskem 

biokompostu, kar pomeni, da jo je treba prav tako zbirati v biokompostnikih, 

jo ločiti od ostale plastike in predelati v industrijskem kompostu pri visokih 

temperaturah.
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Dr. Sara Tement, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Albert Kekec, direktor Dorssen HRM, 
industrijska montaža, d. o. o., predsednik Regijskega sveta izvajalcev čezmejnih storitev, in 
Rok Šket, direktor U-centrix, d. o. o. 

Na delo na domu lahko pogledamo s stališča delo-
jemalca in s stališča delodajalca. S kakšnimi izzivi, 
problemi, pa tudi dobrimi izkušnjami se srečamo 
na eni in na drugi strani? Seveda delo na domu oz. 
delo na daljavo ni nujno samo v času epidemije, bilo 
je praksa nekaterih tudi že prej in bo, po trditvah 
mnogih, postalo vse bolj priljubljena in uporabljana 
oblika tudi v prihodnje. Dejstvo pa je, da velika veči-
na delojemalcev in delodajalcev ob začetku epidemi-
je lani ni bila v celoti in v vseh pogledih pripravljena 
na delo na daljavo.

Na strani delodajalcev je seveda osnovno vprašanje, 
kako to vpliva na produktivnost in kaj vse delo na 
daljavo potegne za sabo: od drugačne organizacije 
dela do formalne ureditve odnosa z zaposlenimi. 

»Delo na domu mora biti zelo dobro organizira-
no, razdeljene morajo biti vloge in odgovornost, 
hkrati pa mora biti zaposlenim priznana določena 
avtonomija. Podjetja morajo dobro poznati znanja 
in usposobljenost svojih zaposlenih za delo z IK 

tehnologijami in tudi vodje morajo biti usposoblje-
ni za tovrstni način vodenja,« je povedala dr. Sara 
Tement.

Albert Kekec: »Delodajalci seveda pričakujemo, da bo 
delo opravljeno, tudi ko gre za delo na domu. Ker pri 
delu na domu ni neposrednega stika, je pač najbolj 
pomembno medsebojno zaupanje. Pri delu na domu 
se postavlja vprašanje delovnega časa in v našem 
primeru se je izkazala kot najboljša rešitev delitev na 
čas, ko je obvezna prisotnost (ali na domu ali v podjetju), 
in fleksibilni del delovnega časa, ki ga zaposleni 
prilagajajo svojim okoliščinam.«

»Produktivnost je pomembnejša od prisotnosti na 
delovnem mestu. Uporabljamo programsko opremo, 
ki nam omogoča spremljanje in beleženje produktiv-
nosti ne glede na to, od kje nekdo dela. Nobeno IK 
orodje sicer ni idealno za komunikacijo, ki je podlaga 
delu na daljavo. Orodja omogočajo komunikacijo in 
deljenje nalog, še vedno pa je nalogo treba oddelati. 
In to je pravo merilo dela,« je povedal Rok Šket.

Delo od doma 
s stališča 
delodajalcev

3. ŠGF

3. Štajerski gospodarski 
forum je potekal 

17. marca.  
Skenirajte QR kodo in 

si oglejte oddajo.
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Prvo srečanje štajerskega 
gospodarstva v letu 2021   
11. februarja 2021 je bilo srečanje članov ŠGZ, osrednji vsebinski del pa je bil 
pogovor dr. Romana Glaserja, predsednika ŠGZ z dr. Davorinom Kračunom, 
ekonomistom, univerzitetnim profesorjem, nekdanjim politikom in diplomatom 
in seveda aktualnim predsednikom Fiskalnega sveta Slovenije.

Srečanje je moderiral Tadej Toš, katerega pogledi na aktualno situacijo so bili 
zanimivi in sproščujoči za vse, ki so se pridružili on-line srečanju.

»Učinkovito komuniciranje je eden ključnih stebrov uspešne-
ga vodenja skozi krizne razmere. Ob tem, da je prav komunici-
ranje pogosto prva žrtev kriznih razmer. V situaciji, ko je pravil-
no komuniciranje edini pravi način odziva, se mnogi odločijo, 
da enostavno – ne bodo komunicirali. Komunikacijski krč, ki 
smo mu bili in smo mu še priča v celotni družbi, se je odra-
zil tudi v mnogih podjetjih. Zato smo se v preteklih mesecih 
v zbornici največ ukvarjali z informacijami in komunikacijo. 
Kako zagotoviti hitre in prave informacije, ki bodo podjetjem 
in odgovornim v njih v oporo za odločanje, in kako ustvariti ko-
munikacijo med podjetji in zbornico ter seveda med podjetji.«

Mag. Aleksandra Podgornik
Direktorica ŠGZ

Kljub krizi smo na prehodu v družbo znanja, razvoja, inova-
tivnosti, pa tudi solidarnosti in pravičnosti, trajnostne us-
merjenosti in digitalizacije. Podjetja, ki so ali bodo to dojela 
in investirala, lahko računajo na svojo poslovno priložnost in 
prihodnost. In kot smo že v preteklosti velikokrat izpostavi-
li – pomembno je investiranje v ljudi, saj brez izobraženih in 
motiviranih ljudi razvoj in uspešno poslovanje pač nista več 
mogoča. 

Dr. Roman Glaser
Predsednik ŠGZ
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Priložnosti logistike v 
Sloveniji in na območju 
štajerske regije
Logistika kot najmlajša znanstvena disciplina je svoj razcvet in 
umestitev v gospodarstvu pričela uveljavljati po drugi svetovni 
vojni, ko je prešla iz t. i. vojaške logistike v civilno sfero. Z globaliza-
cijo in vzporedno s skokovitim razvojem informacijskih tehnologij 
pa postaja vse bolj pomembna pri podpori prenosa blaga in dobrin. 
V svoji kratki zgodovini je in še dosega izjemen razvoj.

Kje je logistika v Sloveniji? Geografska lega Slovenije ima 
pomembno vlogo za razvoj prometa, saj se na našem ozemlju kri-
žata dve pomembni evropski prometni poti: 5. in 10. evropska pro-
metna smer oz. koridor. 

Po osamosvojitvi je mlada država takoj pričela z vzpostavitvijo 
oz. z investiranjem v prepotrebne infrastrukturne objekte. Tako je 
nastal t. i. avtocestni križ, ki sicer v celoti ni zaključen. V izvedbi je 
koroški krak, ki bo bistveno približal to regijo in povezal t. i. drugi 
krak avtocestnega križa (Ilirika). Hkrati pa so se izvajale posodobi-
tve na železniški infrastrukturi. Na štajerskem območju lahko ome-
nim Hodoš in Pragersko. Najpomembnejši investiciji sta vsekakor 
pričetek gradnje drugega tira in pa seveda izgradnja druge cevi pre-
dora Karavanke. 

Država pospešeno izvaja investicije, ki so nujno potrebne za razvoj 
logistike, vendar pa gre pri tem v osnovi za infrastrukturo, ki omo-
goča transport blaga in drugih dobrin ter prevoz potnikov. Prva faza 
je v teku, da pa ne bomo postali zgolj t. i. tranzitna država, pa je 
ključnega pomena, da blago, dobrine in ljudje ostanejo v državi, kjer 
se opravijo dodatne logistične storitve, ki imajo dodano vrednost in 
prinašajo pozitivne vplive na zaposlovanje in blaginjo države. 

In kako je z logističnim trgom v Sloveniji? 100 največjih logistič-
nih podjetij, ki delujejo na trgu Republike Slovenje, je v letu 2019 
skupno ustvarilo več kot 1,7 milijarde EUR prihodkov, izkazalo 
prek 100 milijonov EUR dobička in zaposluje več kot 10.000 ljudi 
(vir: https://www.etransport.si/novice/100-najvecjih-slovenskih-
-logistov). V štajerski regiji je bil v preteklem obdobju zaznan velik 
napredek tako na infrastrukturnem delu (izgradnja hitre ceste, 
posodobitev letališča Maribor, posodobitev železniške proge) kot 
na področju rasti logističnih podjetij, med katere lahko štejemo 
tudi Skupino Pošta Slovenije, ki ima od leta 1995 sedež v Mariboru. 
Le-ta je z uspešno akvizicijo Intereurope, d. d., v skladu s strate-
škim razvojnim programom, prešla iz klasičnega poštnega opera-
terja v sodobno poštno-logistično podjetje na mednarodni ravni. 
Skupaj z Intereuropo je tako postala eden izmed pomembnih igral-
cev na logističnem trgu tako v Sloveniji kot na Balkanu.

Izzivi za prihodnje? Do sedaj smo se dotaknili bližnje preteklosti 
in sedanjosti. Izzivi seveda ostajajo. Slovenija ima izjemno ugo-
dno geografsko lego, hkrati pa je tudi most med starimi evropskimi 
državami in balkanskim delom jugovzhodne Evrope. Na območju 
štajerske regije so trenutni izzivi na logističnem področju usmer-
jeni predvsem v realizacijo projekta Beltinci in v aktivacijo maribor-
skega letališča. Omenil sem le dve trenutno najbolj aktualni loka-
ciji, zagotovo pa jih je na tem območju še več.

Mag. Andrej Rihter
Član poslovodstva Pošte Slovenije, d. o. o.
andrej.rihter@posta.si 
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Pogovor z Marjanom Bezjakom, ustanoviteljem in direktorjem družbe, je potekal v 
prostorih podjetja F.A. MAIK Global Logistics, ki ima sedež v Poslovni coni Tezno Maribor.

PREDSTAVLJAMO ČLANE

F.A. MAIK: 
Najboljše priporočilo 
je zadovoljen poslovni 
partner
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Kaj lahko izvemo iz imena podjetja F.A. MAIK?

Kozmetika mi je bila vedno pri srcu, saj sem dolga leta delal 
v Zlatorogu oz. sedaj Henklu. Ko sem leta 1992 ustanavljal 
podjetje, sem glavno centralo podjetja Henkel v Düsseldorfu 
zaprosil za dovoljenje za registracijo podjetja, ki bo imelo v 
imenu F.A. Saj veste, kozmetični proizvodi blagovne znamke 
Fa so rezultat vrhunskih raziskav kozmetične divizije podje-
tja Henkel, ki je tudi v svetovnem merilu eno največjih kozme-
tičnih podjetij. No, drugi del je iz domačih logov – teta je 
imela simpatičnega mačka z imenom Maik. Pa je nastalo 
ime F.A. MAIK, blagovno znamko smo zaščitili na svetovni 
ravni in čeprav redkokdo ve, kaj točno pomeni, je zanimiva in 
zapomljiva. Torej – dobra. 

Ustanovitelj podjetja ste vi?

Tako je, podjetje sem ustanovil leta 1992 in sem edini lastnik. 
Sta pa tudi oba sinova aktivno vključena v podjetje, oba sta 
doštudirala logistiko in sedaj soustvarjata v podjetju. Za pri-
hodnost se torej ni treba bati.

Začeli smo s carinskim poslovanjem, skladiščenjem in nada-
ljevali s prevozi. Danes smo celovito logistično podjetje, to je 
tudi edini način, da lahko dobro in kompetentno sodelujemo 
z multinacionalkami. Celovitost naših storitev nam omogoča 
konkurenčnost v globalnem smislu. Za mnoge multinacio-
nalke, kot so na primer Henkel, Ecolab, Brenntag, Maribor-
ske lekarne, Paloma, Campac, Tefcold, Habeco, Petrol, Stei-
nrieser, Ravago, Silkem itd., opravljamo kompletno logistiko 
v našem okolju. 

Kaj pravzaprav je logistika?

Naša naloga je zagotoviti pravo blago na pravem mestu in ob 
pravem času, v točni količini in kakovosti, z najnižjimi stroški 
in vplivi na okolje ter v skladu s sklenjeno pogodbo.

Logistika lahko sicer poteka znotraj podjetja ali med podje-
tji znotraj ene države in med državami. Gre za zelo natančne 
naloge, pomembno je sosledje dogodkov in maksimalno 
spoštovanje vseh predpisanih standardov. Pridobili smo in 
vzdržujemo vse potrebne certifikate, brez njih ne bi mogli 
delati v zahtevni mednarodni konkurenci in za velika podje-
tja. Imamo standard SEVESO, ki dokazuje, da lahko skladi-
ščimo surovine, ki se uporabljajo v kemičnih proizvodnjah 
in nosijo oznako nevarno. Vsa skladišča so torej grajena 
tako, da ob morebitni nesreči ne more priti do ekološke kata-
strofe. Imamo tudi certifikat SQAS za prevoz in usposoblje-
nost prevoza kemikalij. Certifikat EcoVadis pomeni družini 
prijazno podjetje in je mednarodni certifikat. Seveda imamo 
tudi certifikata ISO 9001 in ISO 14001. Okoljevarstveni certifi-
kat, certifikat AEO, pomeni, da smo pooblaščen gospodarski 
subjekt za carinsko poslovanje, v bistvu smo ves čas pove-
zani s carino in lahko poslujemo 24 ur na dan. Blago ocari-
nimo (in to v 15 minutah!) na osnovi podatkov, ki jih dobimo 
od našega naročnika in spremljajo blago na nadaljnji poti. 

Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu

PREDSTAVLJAMO ČLANE

Podjetje F.A. MAIK 
Global Logistics 
omogoča celotne 
rešitve logističnih 
procesov, od 
prevzema blaga 
proizvajalca, 
uskladiščenja 
v svojih skladiščnih 
prostorih, hrambe 
blaga, komisioniranja, 
izskladiščenja, 
carinskega zastopanja 
do distribucije do 
želenega končnega 
kupca. Gre za 
tehnološko dovršeno 
in hitro rastoče 
podjetje v panogi, 
ki je danes hrbtenica 
gospodarstva v 
katerikoli državi in 
katerikoli panogi. 
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Vodenje in usklajevanja potekajo iz Maribora?

F.A. MAIK je poslovna skupina, ki jo sestavljajo 
F.A. MAIK Slovenija s sedežem v Mariboru, 
F.A. MAIK Hrvaška, F.A. MAIK Srbija in F.A. 
MAIK Avstrija, ki ima sedež na Dunaju. Iz Mari-
bora z distribucijo pokrivamo Slovenijo, Hrva-
ško, Avstrijo in del BiH. Blago dostavimo do 
končnega kupca v 24 urah. V mednarodnem 
transportnem delu obvladujemo praktično cel 
svet. Od ladijskih prevozov do kopenskega pre-
voza, sedaj dajemo poudarek intermodalnemu 
transportu. 

V Zagrebu imamo na svojem zemljišču 
lastni železniški tir, kar je zelo primerno 
za intermodalni transport. Tudi na našem 
lokalnem območju bi bilo to dobrodošlo. 
Tako ne bi vozili intermodalnih prikolic v 
Graz ali Ljubljano. Ministrstvu za infrastruk-
turo in promet sem predlagal, da bi naredili 
intermodalni terminal v Mariboru, predsta-
vil sem jim tudi vizijo sodobnega cargo logi-
stičnega centra za Evropo. Imamo letališče, 
dodati bi morali še terminal za intermodalni 
transport, saj to je pravi korak k zmanševa-
nju CO2 v zrak.

Maribor in Podravje pravzaprav nista nikoli 
izkoristila svoje lege in možnosti za logistični 
center. 

Maribor je zelo pomembna strateška pro-
metna točka. Tukaj se poti srečujejo, kri-
žajo, v neposredni bližini so Hrvaška, 
Avstrija, Madžarska. Imamo letališče in 
menim, da bi ga morali že zdavnaj spre-
meniti v cargo letališki center. Usmeriti bi 
morali vse moči in znanje v smer evrop-
skega pilotnega projekta cargo logistič-
nega centra z droni. Tega v Evropi še ni, v 
svetu pa so sicer že znani. Iz mariboskega 
cargo centra bi lahko dostavljali na Hrva-

ško, Madžarsko in v Avstrijo. Prevoz pake-
tov z droni je prihodnost, to se je pokazalo 
tudi v času covida-19. Takšna logistična 
cona bi lahko bila evropski pilotni projekt, 
povezan s Pošto Slovenije, DHL, tudi nami, 
seveda. Sedanji minister za gospodarstvo 
je imel pogum in posluh, ko je omogočil, da 
tu stoji Magna, in dolgoročno verjamem, da 
je to bila odlična odločitev. Ljudi s takšnim 
pogumom in odločnostjo potrebujemo. V 
Sloveniji sicer ne moreš postaviti nobenega 
objekta, ki ne bi naletel na okoljevarstvene 
probleme. Še preden se začne graditi, že 
naletimo tudi na različne civilne inciative. S 
tem, da tako ali tako morajo vse investicije 
zadostiti najsodobnejšim okoljevarstvenim 
predpisom. To so zdaj sicer nekako zakon-
sko uredili, upam, da bo tudi v praksi to pred-
stavljalo olajšanje pri novih investicijah. 

Mogoče širši javnosti strategija ni dobro 
predstavljena?

Osveščenost ljudi je absolutno premajhna. 
Tudi sedaj, za ta moj predlog logističnega 
dron centra. Ljudi bi morali bolj osveščati, 
narediti javno okroglo mizo, pisati v medi-
jih o pozitivnih strateških gospodarskih 
podvigih. Spomnimo se samo Kidričevega, 
ko je podjetje Talum želelo narediti seži-
galnico, ki je odličen projekt, pa niso mogli 
ljudi prepričati o odličnosti, ker jim vse sku-
paj ni bilo dobro predstavljeno. Ob tem, da 
dunajska sežigalnica stoji in deluje sredi 
mesta. Nikogar ne ogroža, nikomur ni 
napoti. Deluje. Seveda, vse okoljevarstvene 
standarde je potrebno spoštovati, ampak 
brez razvoja in najsodobnejše tehnologije ni 
prihodnosti. Tudi slovenske »okoljske inci-
ative« bodo morale naredila korak naprej v 
sodobni svet. In seveda širša javnost tudi. 
Ne moremo pričakovati boljšega življenja in 
»ne narediti nič«.
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Intermodalni transport je zelena logistika. Prikolico pod temperaturnim režimom tovornega 

vozila naložimo na vlak in ga na cilju priklopimo na tovorno vozilo v tistem kraju. Z 

intermodalnim transportom pripomoremo k zmanševanju ogljičnega odtisa. 

www.fa-maik.com

Mariborsko letališče in Poslovna cona 
Tezno sta življenjskega pomena za razvoj 
regije.

Seveda, za širšo regijo, ne samo za Podravje. 
Iz Luke Koper vozimo blago s celega sveta v 
logistične centre v druge države, blago vozimo 
po cestah skozi Slovenije. To je tako, kot bi 
denar vozili skozi Slovenije in ne bi hoteli, da ga 
nekaj ostane pri nas. Dodana vrednost se dela 
v logističnih centrih, ne na cestah. Če bi imeli 
sodobne logistične centre v Kopru, Mariboru in 
Beltincih, bi imeli delovna mesta, dodano vred-
nost v državnem proračunu. Sedaj pa imamo, 
na žalost, le onesnažen zrak od vozil, ki preva-
žajo blago čez Slovenijo.

Tudi gospodarstveniki bi morali bolj stopili 
skupaj.

Gospodarstveniki smo se potegnili korak 
nazaj. Zakaj je bila moja odločitev, da sem 
šel leta 2008 v Ljubljano? Za poslanca v DZ. 
Da bi tudi v parlamentu bili ljudje, ki priha-
jamo iz gospodarstva, z izkušnjami, vizijo in 
željo narediti nekaj, kar bi debirokratiziralo 
državo. Kdo si želi v gledališče? Ne samo 
gledališčniki, ampak tudi ljudje, ki delamo 
v gospodarstvu. Mi pa vemo, da za delova-
nje gledališča potrebujemo tudi delujoče 
gospodarstvo. Brez kakovostnih delovnih 
mest ne moremo živeti bolje. V Sloveniji 
moramo nujno dvigniti delovno učinkovi-
tost za 10, 20 %. F.A. MAIK Global Logistics 
dela z multinacionalkami in vemo, kako 
se dela. Tudi mnogi iz Slovenije delajo v 
Avstriji, zelo dobro vedo, kaj pomeni delati. 
No, nekateri tega tempa tudi ne zdržijo. 

Pomembno je tudi plačilo za opravljeno delo.

Zelo jasno moram povedati, da nisem 
za nizke plače, sem pa za znižanje pri-
spevkov. Delodajalci bi morali pri-
spevke plačati na celoten znesek izpla-
čila (na neto plačo, prehrano in prevoz 
na delo skupaj). Prispevna stopnja bi 
morala sicer biti kakšen odstotek nižja 
kot sedaj, ampak na vsa izplačila. Tako 
bi bili na boljšem delodajalci, zaposleni 
in država. Delodajalec bi skupaj plačal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Možnosti v logistiki 4.0 je 
veliko, treba je razmišljati 
in si upati. F.A. MAIK Global 
Logistics je novembra sode-
loval v evropskem pilotnem 
projektu elektronski tovorni 
list e-CMR, to pomeni, da so 
vsi dokumenti na mobite-
lu ali tablici voznika. Vse je 
transparentno, hitro in oko-
lju prijazno. 
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manj prispevkov, zaposlenemu pa bi se v pokojninsko 
osnovo štela vsa izplačila, kar je pomembno tudi za kre-
ditno sposobnost, Država pa bi dobila več. Hkrati delo-
dajalci (nekateri to počnejo, ne slepimo se!) ne bi mogli 
goljufati na račun potnih stroškov. No, mnogi tega ne 
razumejo. Ampak to je zahodnoevropska rešitev, ki bi jo 
morali sprejeti tudi socialni partnerji v Sloveniji. 

To mora rešiti država, to so sistemske rešitve.

Seveda. 

Zaposlenih imate veliko?

S podjetjem v Zagrebu prek 150, s pogodbenimi prevo-
zniki, ki prevažajo naše blago, pa več kot 600 ljudi.

V podjetju moraš imeti korekten, dober in pošten odnos 
do poslovnih partnerjev in do sodelavcev. Ljudje smo 
najbolj pomemben faktor. Skupaj lahko naredimo naj-
več. V podjetju vsak cent vlagamo v razvoj podjetja in 
veliko nam je do tega, da dobro delamo. Tudi zaposle-
nim je veliko do podjetja, daje jim delo in socialno var-
nost, to je pomembno. V F.A. MAIK-u smo odlični sode-
lavci – skupaj ustvarjamo prihodnost. 

Ali nov dogovor glede minimalne plače zelo vpliva na vaše 
podjetje?

Sodelavci so plačani po klasifikaciji plačnega sistema 
v podjetju, nekaj jih je tudi na minimalni plači. Kadar se  
minimalna plača dviguje, gredo gor tudi ostale plače. 
Vlagamo ogromno truda v kalkulacije, kako biti konku-
renčen, evropski trg ne prenese nekonkurenčnosti.

Odkar je bil zakon sprejet, je bilo kar nekaj časa za uredi-
tev in prilagoditev.

Ja, vendar niso na državnem nivoju prišli nikamor. 
Če bi poklicali socialne partnerje, bi ti v vsakem pri-
meru nasprotovali vladi, ker voditelji socialnih partner-
jev izgubijo na pomembnosti, če ne dvignejo glasu. Do 
neke usklajenosti pa bo moralo priti, čim prej. Veste, 
tudi multinacionalke so privatna podjetja. In začele 
bodo razmišljati, kako preseliti podjetja v druge države. 
Proizvodnjo bodo preselili recimo v Beograd. Mislim, 
da bo Srbija po hitrem postopku prišla v EU, Beograd 
bo pa kmalu balkanski Bruselj. Če želimo, da podjetja, 
tudi multinacionalke, ostanejo pri nas, mora tudi naša 
država kaj narediti. Trgovci ne znajo delati z manj kot 
30- do 100-% maržo. Trgovci vedno služijo na račun 
kupcev in proizvajalcev. 

Kakšen je vaš vozni park? Za koga je sistem »Just in 
time« tako zelo ugoden, da praktično nimajo več svojih 
skladišč? Je to res takšna prednost? 

Prevelika zaloga blaga je vedno največji strošek pod-
jetja. Transport »Just in time« pomeni dostavo naro-

čila od danes do jutri, v 24 urah. Tudi trgovci imajo čim 
manjše zaloge. Glede pretočnosti se to zelo pozna. V 
sodobnih logističnih centrih imamo »booking« za nakla-
danje in razkladanje blaga na vozilih. Naš logistični cen-
ter dela od 6. ure zjutraj do 22. ure zvečer. 

Vse je na cestah!

Drugače ne gre! Ceste, železnice, ladje, letala so naš 
krvni obtok in razmišljati moramo v smeri, kako jih nare-
diti čim bolj pretočne. Sedaj, ko že velja prepoved prehi-
tevanja na naših avtocestah, nekateri prevozniki temu 
nasprotujejo. Jaz ne. Na cestah mora biti red in biti 
morajo pretočne za vse udeležence v prometu. Moramo 
pa na nivoju države začeti razmišljati o tretjem pasu na 
avtocestah.
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Po zaslugi kakovostne infrastrukture, vpletenosti v logistično mrežo in odlič-
ne geolokacije, ki Maribor umešča v samo središče Evrope, je naše mesto 
prvovrstno poslovno okolje za razvoj in nadgradnjo logistične dejavnosti. Me-
nim, da bi Podravje, z Mariborom na čelu, vsekakor moralo intenzivno vzpod-
bujati logistično dejavnost, saj leži na križišču dveh pomembnih vseevropskih 
koridorjev, ima neposreden dostop do 500-milijonskega trga Evropske unije, 
hkrati pa idealno povezavo do trgov Vzhodne Evrope. V MO Maribor pozd-
ravljamo inovativna, razvojno naravnana podjetja. Eno takih je prav gotovo 
logistično podjetje F.A. MAIK, ki že vrsto let uspešno deluje tako pri nas kot na 
najbolj konkurenčnih tujih trgih.

Saša Arsenovič
Župan MO Maribor

Se je vaša dejavnost v tem letu epidemije povečala ali 
zmanjšala? In kako bo naprej?

Pri nas je 21 % manj transporta kot v letu 2019, skladi-
ščno poslovanje in delo pa sta se povečala. Blago se 
hitreje obrača, podjetja so zmanjševala zaloge. Vedeti 
pa morate, da pokrivamo področje distribucije, ki pred-
stavlja 14-milijonski trg. Delamo s podjetji, ki niso tako 
zelo nagnjena k internetni prodaji. So se pa mnoga pod-
jetja prisiljeno preusmerila v internetno prodajo. Saj 
smo tudi mi pomagali Pošti Slovenije, ker niso bili prip-
ravljeni na hiter dvig paketne prodaje, ponudili smo jim 
skladišče za poštne pošiljke. Podjetja si pri nas skladi-
šča stalno ogledujejo. Paketna prodaja se je povečala 
in mislim, da se bo še povečevala. Končni kupec se je v 
tem letu kar precej razvadil in ne bo se vračal v pretekle 
čase. Tega se morajo zavedati v podjetjih. 

A se proizvodna podjetja zavedajo pomena vaše dejavno-
sti? Vam sledijo?

Pri nas smo v direktni IT povezavi s podjetji. Zelo dobro 
sodelujemo na dnevni bazi. Od koderkoli lahko v vsa-
kem trenutku vidijo, kakšne zaloge imajo v naših 
logističnih centrih. Vse multinacionalke so že pred 
leti prepustile logistiko zunanjim izvajalcem. Enkrat 
letno imamo inventuro, kontrolo pri nas, spoštovati 
moramo certifikate in nenehno spremljati razvoj 
informacijske tehnologije in biti na tekočem.

Kaj pa manjša podjetja?

Logistiko opravljamo tudi za manjša podjetja, ki z 
nami rastejo. Imajo 24-urno dostavo, pretočnost je 
pomembna, večja pretočnost pomeni cenejšo proi-

zvodnjo in cenejši končni produkt za potrošnika. Pri 
nas vsakega enako obravnavamo, majhne in velike. 
In vsi so dobrodošli. Tudi veliki so bili enkrat majhni. 

Kdo so drugi logisti v Sloveniji?

Pošta Slovenija skupaj z Intereuropo je zelo veliko in 
pomembno logistično podjetje, tudi z njimi sodelu-
jemo. Potem so tukaj Schenker, TNT, GLS. Tu so tudi 
prevozniki, recimo HLS, Reja, Pišek, v Avstriji Wenzel, 
DHL. Povezujemo se in sodelujemo z vsemi dobrimi 
prevozniki, vsega ne more nihče narediti sam. Že 28 
let prisegam na povezovanje in sodelovanje. 

Kako sodelujete z občino in z državo, imate podporo?

Z občinama Maribor in Hoče dobro sodelujemo, 
uspešen župan je tudi podjeten, županovanje je bolj 
podjetje kot politika. No, moralo bi biti. Okrog sebe 
mora imeti delovne in sposobne ljudi. S sedanjim 
županom Sašo Arsenovičem dobro sodelujemo. Žal 
v tem kritičnem letu covida-19 nismo prišli do dogo-
vora z župani na celotnem slovenskem področju, da 
bi NUSZ v tem času odpisali gospodarskim subjek-
tom. Za naša podjetja v skupini je to velik strošek, 
letno ga plačamo 140.000 evrov. 

Vsekakor pa je zelo pomembno sodelovanje občin 
in upravnih enot z gospodarstvom. Občine bi morale 
omogočati podjetjem, da se ta strateško širijo, 
morale bi skrbeti in poskrbeti za komunalno urejen 
prostor za njihovo gospodarsko širitev. Tako je tudi 
urejeno v sosednji Avstriji, velika logistična cona 
pri Grazu je nastala zaradi velikega županovega 
posluha.
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Vera Kozmik Vodušek, Marko Nemšak
vera.kozmik@dialogco.eu, marko.nemsak@stajerskagz.si

Logistika – funkcija, 
ki jo morajo podjetja 
obvladovati

PROMET IN SKLADIŠČENJE 

Vodni 
promet

Zračni 
promet

Poštna in 
kurirska 

dejavnost 

Sodobna logistika je v stalnem spopadu s časom, 
od nje se zahteva maksimalna storitev za mini-
malno ceno. Je ena izmed najhitreje rastočih 
panog v svetu in tudi v Sloveniji ni nič druga-
če – raste nekajkrat hitreje kot raste svetovni 
BDP. Preprosto povedano, čeprav vse skupaj 
sploh ni tako zelo preprosto, gre za procese 
upravljanja blaga od dobaviteljev do končnih 
kupcev.

Slovenija med potencialom in realnostjo

Ekonomska moč države se meri in izraža skozi raz-
lične kazalnike, eden zelo pomembnih je tudi razvitost 
njenih logističnih sistemov. Slovenija je izrazito odprto 
gospodarstvo, tudi Podravje sodi med tiste dele države 
iz katerih podjetja zelo veliko izvažajo, tudi uvažajo - 
skratka, so del dinamike sodobnega, globalnega gospo-
darstva. Naša največja podjetja brez izvoza seveda ne 
bi mogla biti to, kar so, njihov promet je odvisen od sve-
tovnih trgov in torej tudi od logistike. Takšna struktura 
gospodarstva pa seveda nujno potrebujejo dobro orga-
nizirano logistiko, saj, če kdaj, danes zagotovo velja, da 
je čas denar in da je uspeh in možnost podjetij odvisna 
od tega kako hitro bodo lahko odgovorila na zahteve 
svojih poslovnih partnerjev. 

Logistika je funkcija, ki je izjemnega pomena za orga-
nizacijo dela v podjetju. Hkrati je logistika življenjsko 
odvisna od infrastrukture, predvsem cestne in železni-
ške infrastrukture, ena večjih prednosti Slovenije pa je 
tudi Koprsko pristanišče, ki ne predstavlja okno v svet 
samo za Slovenijo in za slovenska podjetja, ampak tudi 
za države v naši soseščini, ki sicer nimajo neposre-
dnega stika z morjem. Slovenija ima izjemne predispo-
zicije za razvoj logističnih sistemov, dejstvo pa je tudi, 
da bo morala, če bo želela potencial še bolj izkoristiti in 
se približati najboljšim v regiji, še veliko postoriti.

Velikokrat je govor o geografski legi Slovenije in 
pomenu 5. in 10. evropskega koridorja. Kaj torej 
sta 5. in 10 koridor? 5. koridor poteka od Lizbone 
prek Barcelone in Ljubljane do Kijeva. Povezuje 
Južno, Srednjo in Vzhodno Evropo. 10. koridor 
poteka od Münchna prek Jesenic in Ljubljane do 
Beograda in Carigrada. Povezuje Srednjo in Ju-
govzhodno Evropo ter Azijo.

Kopenski
promet

Skladiščenje 
in spremljajoče 

prometne 
dejavnosti 
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Skupaj število podjetij  
v Sloveniji 

3.792

Skupaj število 
zaposlenih v Sloveniji 

41.804 Skupaj število 
zaposlenih v Podravju 

8.657

Skupaj število podjetij  
v Podravju 

381

Število zaposlenih iz dejavnosti 
PROMET IN SKLADIŠČENJE

v PODRAVJU, 2019 

Število zaposlenih iz dejavnosti 
PROMET IN SKLADIŠČENJE 

v SLOVENIJI, 2019 

Število podjetij iz dejavnosti 
PROMET IN SKLADIŠČENJE 

v SLOVENIJI, 2019 
Število podjetij iz dejavnosti 
PROMET IN SKLADIŠČENJE 

v PODRAVJU, 2019 

Vodni promet

Vodni promet

Zračni promet

40

2.980

26.464
2.837

292

158

42

Vodni promet

1

Vodni promet

2

Zračni promet
185

Zračni promet
3

Zračni promet
5

Skladiščenje 
in spremljajoče 

prometne dejavnosti

669

Skladiščenje 
in spremljajoče 

prometne dejavnosti

8.982
Skladiščenje 
in spremljajoče 

prometne dejavnosti

348

Skladiščenje 
in spremljajoče 

prometne dejavnosti

70

Poštna in kurirska 
dejavnost 

61

Poštna in kurirska 
dejavnost 

6.015 Poštna in kurirska 
dejavnost 

5.468

Poštna in kurirska 
dejavnost 

12

Kopenski
promet

Kopenski
promet

Kopenski
promet

Kopenski
promet
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Čisti prihodki od prodaje iz dejavnosti 
PROMET IN SKLADIŠČENJE 

v PODRAVJU, 2019 

Delež prodaje na tujih trgih iz dejavnosti 
PROMET IN SKLADIŠČENJE

v PODRAVJU, 2019 (%)

Čisti prihodki od prodaje iz dejavnosti 
PROMET IN SKLADIŠČENJE 

v SLOVENIJI, 2019 

Delež prodaje na tujih trgih iz dejavnosti 
PROMET IN SKLADIŠČENJE 
v SLOVENIJI, 2019 (%)

Kopenski 
promet

Kopenski 
promet

Kopenski 
promet

Kopenski 
promet

3.057.262.134

53,2

280.670.040

54,7

33.159.014

60,6

42.531

53,5

348.422.894

11,2

238.656.882

6,4

58.227.352

80,3

466.694

58,9

2.268.589.342

42

70.960.935

59,5

Vodni promet

Vodni promet

Vodni promet

Vodni promet

Zračni 
promet

Zračni 
promet

Zračni 
promet

Zračni 
promet

Skladiščenje 
in spremljajoče 

prometne 
dejavnosti

Skladiščenje 
in spremljajoče 

prometne 
dejavnosti

Skladiščenje 
in spremljajoče 

prometne 
dejavnosti

Skladiščenje 
in spremljajoče 

prometne 
dejavnosti

Poštna in 
kurirska 

dejavnost 

Poštna in 
kurirska 

dejavnost 

Poštna in 
kurirska 

dejavnost 

Poštna in 
kurirska 

dejavnost 

Skupaj čisti prihodki 
od prodaje v Sloveniji 

5.765.660.736
Skupaj čisti prihodki 

od prodaje v Podravju 

590.797.083

PREDSTAVITEV  

DEJAVNOSTI 
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Čisti prihodki od 
prodaje v EUR

Podjetje Podjetje Čisti prihodki od 
prodaje v EUR

Top 50 podjetij iz dejavnosti 
PROMET IN SKLADIŠČENJE 
v Podravju glede na ustvarjene 
čiste prihodke od prodaje v letu 2019

POŠTA SLOVENIJE, D. O. O. 236.015.959,00

PLOJ, D. O. O. 17.482.219,00

ŠPEDICIJA GOJA, D. O. O. 16.119.640,00

MB PETRIĆ, D. O. O. 14.457.811,00

KO-TRANS, D. O. O. 14.373.321,00

KAASS – AVTO, D. O. O. 13.470.118,00

SIMTRO ENERGIJA, d. o. o. 13.182.464,00

TRANSPORT FRANGEŽ, d. o. o. 10.310.047,00

ŽIHER, d. o. o. 9.547.028,00

ARRIVA ŠTAJERSKA, d. d. 8.665.061,00

F.A. MAIK, d. o. o. 8.447.504,00

JAVNO PODJETJE MARPROM, d. o. o. 7.846.284,00

KMP LOGISTIKA, d. o. o. 6.498.280,00

EX, d. o .o. 6.200.948,00

NOVAK TRANS, d. o. o. 5.048.459,00

KURNIK TRANSPORT, d. o. o. 4.841.300,00

LEGENSTEIN, d. o. o. 4.561.711,00

TOP HRVATIN, d. o. o. 4.555.763,00

SETRANS, d. o. o. 4.403.680,00

AMSTAF, d. o. o. 4.379.003,00

OSSIS ŠPEDICIJA, d. o. o. 4.309.138,00

MEDOL, d. o. o. 4.206.535,00

B-MB, d. o. o. 4.113.012,00

TRANSPORT MARO AVTO, d. o. o. 4.059.643,00

HGF, d. o. o. 3.642.330,00

TRANSPORT FRANC SORŠAK, d. o. o. 3.641.998,00

S.ROJKO, d. o. o. 3.579.491,00

PREVOZNIŠTVO JOCO, d. o. o. 3.219.691,00

TRANSPORT PODLESNIK, d. o. o. 3.030.745,00

IBT KOBLER, d.o.o. 2.433.653,00

KOMPOZIT, d. o. o. 2.421.527,00

VIČAR TRANSPORT, d. o. o. 2.383.638,00

F.A. MAIK TRANSPORT, d. o. o. 2.310.270,00

A&M SPED, d. o. o. 2.281.941,00

HOYER, d. o. o. 2.280.465,00

TAJHMAN TURIZEM, d. o. o. 2.221.759,00

EME-T & T, d. o. o. 2.221.356,00

TALEN, d. o. o. 2.178.808,00

KRAPŠE, d. o. o. 2.170.849,00

4M4U SKUPINA, d. o. o. 2.089.441,00

KOKOL in KOKOL, d. o. o. 2.049.586,00

FERPARK, d. o. o. 2.043.320,00

SM PROJEKT, d. o. o. 2.041.963,00

HLS, d. o. o. 2.018.105,00

KAASS - PREVOZI, d. o. o. 1.993.813,00

LKV JANKO, d. o. o. 1.926.068,00

GLOBALNI EKSPRES, d. o. o. 1.909.447,00

SEL TRANS, d. o. o. 1.892.573,00

GA+GR TRANSPORT, d. o. o. 1.874.327,00

RAJŠIĆ, d. o. o. 1.861.388,00

42.531

53,5

PREDSTAVITEV 

DEJAVNOSTI 
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Slovensko logistično združenje (SLZ) je prostovoljno, samostojno in neprofitno zdru-

ženje članov in simpatizerjev s področja transporta, prometa in poslovne logistike, ki 

povezuje že več kot 200 managerjev, strokovnjakov, podjetnikov in drugih, ki delujejo 

na področju logistike ali pa jih to področje zanima in želijo s svojim delovanjem pri-

spevati k vsestranskemu razvoju slovenske logistike, povečati njeno prepoznavnosti 

ter okrepiti mednarodno veljavo. http://www.slz.si/sl/ 

Katere so prednosti Slovenije in še posebej Podravja na področju logistike?
Prednost Slovenije vidimo  v tem, da smo izrazito tranzitna država na koridorju, 
kjer poteka velika izmenjava  blaga iz severa in juga. Država bi morala s svojimi 
sredstvi in tudi sredstvi EU ponuditi ugodna financiranja in nepovratna sredstva 
podjetjem za izgradnjo skladiščnih kapacitet podprtih z digitalizacijo in okolju 
prijazno tehnologijo in za nabavo okolju prijaznih vozil.

Katere so prednosti Slovenije in še posebej Podravja na področju logistike?
Prednost Slovenije vidimo  v tem, da smo izrazito tranzitna država na koridor-
ju, kjer poteka velika izmenjava  blaga iz severa in juga. Država bi morala s 
svojimi sredstvi in tudi sredstvi EU ponuditi ugodna financiranja in nepovratna 
sredstva podjetjem za izgradnjo skladiščnih kapacitet podprtih z digitalizacijo 
in okolju prijazno tehnologijo in za nabavo okolju prijaznih vozil.
 
In kaj so šibke točke?
• v transportu smo podvrženi močni tuji konkurenci, ki preko ekonomije obsega 

obvladuje cene in ponudbo na trgu
• imamo najvišje cestnine (0,34 EUR/km, Italija, na primer 0,13 EUR/km); tako 

visoke so zaradi tujih kamionov, ki tranzitirajo Slovenijo (razmerje 80:20 za tuje).
• deficit kadrov, predvsem primanjkuje izšolanih voznikov, ki jih je treba vedno 

dodatno šolati tudi v podjetju, 
• zavedanje v Sloveniji, da brez transporta in logistike ne gre, je zelo nizko 
• ni jasno izdelane strategije za program zeleno - tovorna vozila na plin
• ni odločitve ali bo država dala odpustek za zeleno vozilo na cestnino 40 ali 60 

ali 0 procentov
 
Ob upoštevanju dejstva, da  Nemčija že nekaj let spodbuja zeleno, in sicer tako, 
da daje 100-% odpustek na cestnino in da bo to spodbujala še vsaj do konca 
2023, si moramo priznati, da naš transport posledično še izgublja na konku-
renčnosti. Transportna podjetja se zato ne odločajo  za nakup 40 % dražjih 
tovornih vozil. Ob neznanki cestnine je neznanka tudi polnilna infrastruktura. 
Ključnega pomena je, da se v Sloveniji danes, ne jutri, dogovorimo o strategiji, 
časovnici te strategije in jasnih smernicah na tem področju in podjetnike spodbudimo 
k uresničevanju zelenega.

Ali bi lahko postalo področje mariborskega letališče logistična cona Podravja in 
Slovenije?
Področje mariborskega letališča je absolutno primerno za logistično cono Podravja 
in Slovenije.

David Trojner, direktor Simtro energija d.o.o. 

Katere so prednosti Slovenije in še posebej 
Podravja na področju logistike?
Prednost Slovenije je vsekakor njena lega. 
Leži na stičišču dveh pomembnih transportnih 
koridorjev (V. in X.), ki vključujeta tako cestno 
kot železniško povezavo zahodne Evrope z 
Balkanom in jugovzhodne Evrope z jugozaho-
dno Evropo. Tu je še Luka Koper, ki je zraven 
Trsta najbližje pristanišče za srednjo Evropo. 
Slabost je, da se vse premalo zavedamo tega 
pomena in posledično premalo investiramo v 
infrastrukturo, še posebej železniško.

Ali bi lahko postalo področje mariborskega le-
tališče logistična cona Podravja in Slovenije?
Področje mariborskega letališča ima ideal-
ne pogoje, da lahko postane logistična cona 
za širšo regijo. Ima veliko prednosti. Kot re-
čeno leži na stičišču dveh transportnih kori-
dorjev. Letališče kot tako, ponuja možnost 
transportnih povezav z oddaljenejšimi kraji, 
tudi iz drugih celin. Pristanišči Koper in Trst 
bi ga lahko uporabili kot zaledno skladišče. 
Koncentracija vseh teh logistik, bi prinesla 
ogromno sinergije. Poleg logistične panoge, 
bi dobile priložnost za razvoj tudi druge go-
spodarske panoge na mariborskem območju, 
odprla bi se številna nova delovna mesta.

Srečko Frangež, Transport Frangez d. o. o.

SIMTRO
E N ER G I J A

7. IN 8. OKTOBRA 2021 BO MARIBOR GOSTIL KONFERENCO 
»EUROPEAN GREEN DEAL: CHALLANGES AND 
SOLUTIONS FOR MOBILITY AND LOGISTICS IN CITIES«.
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Podjetje odelo Slovenija, d. o. o., že 3 leta sodeluje 
v projektu NAPREJ kot pilotsko podjetje. Jana Pu-
har, ki je zaposlena v kadrovski službi podjetja, je 
kot promotorka zdravja v okviru projekta NAPREJ 
predstavila izkušnje podjetja s sodelovanjem. 

Podjetje odelo je družbeno odgovorno tako do šir-
še družbe kot do svojih zaposlenih, saj ima skrb 
za zaposlene v osnovni viziji podjetja. S promo-
cijo zdravja na delovnem mestu in izven njega 
se aktivno ukvarjajo že dolga leta. Ko so pričeli 
opažati, da se zaposleni srečujejo s stresom in 
duševnimi stiskami, da na delo prihajajo kdaj 
tudi zaskrbljeni, so naredili korak naprej tudi na 
področju promocije duševnega zdravja. S svojimi 
aktivnostmi želijo namreč pomagati zaposlenim 
k boljšemu duševnemu zdravju in sprotnemu re-
ševanju stisk, s katerimi se srečujejo. 

Vodstvo podjetja je pričelo opažati, da se zapos-
leni srečujejo z izzivi, kot so skrb za obolele ali 
ostarele družinske člane, z različnimi oblikami 
zasvojenosti v družini, izgubami, težavami v od-
nosih in podobno. Vodje, ki so težave sodelavk in 
sodelavcev opazili, so se soočili tudi s pomanj-
kanjem strokovnih znanj, da bi jim lahko stopili 
naproti in jih pravilno usmerili. V delovnem okolju 
pogosto tudi ni vedno časa in znanj za dodatno 
strokovno usposabljanje, zato so se razveselili 
možnosti sodelovanja v projektu NAPREJ. V okvi-
ru projekta namreč poteka stalno ozaveščanje 
in informiranje zaposlenih o področju duševne-
ga zdravja, in sicer preko strokovnih gradiv, kot 
so zloženke, članki, okrožnice, plakati, s katerimi 
lahko sedaj vodstvo prenaša informacije med za-
poslene. Vsem zaposlenim in njihovim ožjim dru-
žinskim članom je v okviru projekta na voljo tudi 
stalna psihološka podpora. Svetovanja potekajo 
osebno, telefonsko, online (Skype, Zoom) ali elek-
tronsko prek spletnega portala projekta. Vodstvo 
podjetja in kadrovska služba sproti redno preverja-
ta, ali so zaposleni seznanjeni s projektom in mo-
žnostmi, ki jim jih le-ta ponuja. Tudi vsi na novo 
zaposleni so v okviru trening centra seznanjeni s 
projektom in kaj jim je v okviru le-tega na voljo.

V okviru projekta »Celovita psihosocialna 
podpora podjetjem za aktivno staranje 
delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno 
v prihodnost!« po treh letih ponovno poteka 
nacionalna raziskava z namenom ugotavlja-
nja potreb delodajalcev na področju ohranja-
nja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih. 
Vabljeni k izpolnjevanju spletne anonimne 
ankete. Povezava do ankete je objavljena na 
spletni strani www.stajerskagz.si. 

Dobre izkušnje  
sodelovanja v projektu

V podjetju so od začetka sodelovanja v projektu 
zaznavali določeno mero zadržanosti s strani za-
poslenih, saj je o stiskah in težavah včasih težko 
spregovoriti. Sedaj ponosno povedo, da so njihovi 
sodelavci in sodelavke pozitivno sprejeli promoci-
jo duševnega zdravja in se tudi na delovnem mes-
tu več pogovarjajo o duševnem zdravju nasploh. 

Tekom treh let izvajanja projekta NAPREJ se je šte-
vilo izvedenih svetovanj iz leta v leto povečevalo. 
V podjetju svetovanja v večji meri koristijo ženske, 
je pa tudi delež zaposlenih žensk večji. Dejstvo, da 
svetovanja večkrat koristijo zaposleni, mlajši od 45 
let, si sogovornica razlaga tako, da so mlajše ge-
neracije mogoče bolj odprte in bolj pripravljene go-
voriti o teh stvareh.  Opažajo tudi, da se zaposleni 
sedaj lažje obrnejo tudi na koga znotraj podjetja, 
ki jih lahko usmeri dalje po ustrezno pomoč. Vodje 
namreč niso nujno dovolj usposobljeni, da poma-
gajo zaposlenim reševati težave v duševni stiski, 
prav tako je zaposlenemu pogosto težje govoriti z 
neposrednim vodjem iz svojega podjetja. Če povza-
memo besede Jane Puhar, svetovanja v okviru pro-
jekta tako zagotavljajo sočutnega strokovnjaka oz. 
strokovnjakinjo, ki lahko neobremenjeno prisluhne 
in usmeri ljudi tja, kjer bodo našli pravo pomoč. 
Podjetje tudi po izteku projekta NAPREJ načrtuje, 
da bodo zaposlenim še naprej omogočali brezplač-
no psihološko strokovno podporo. 

Monika Ficjan
Strokovna sodelavka IRI Ljubljana 
monika.ficjan@iri-lj.si
www.naprej.eu

Operacijo NAPREJ sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
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Vedno je mogoče narediti več kot terja zakonodaja na tem področju, ki je v Sloveniji sicer 
zadovoljiva. In za storiti korak več niti ni treba veliko truda in denarja, velikokrat je bolj 
pomembna dobra volja in zavedanje pomena varnosti in zdravja. 

Prilagoditve delovnih mest 
so plus za zaposlene in za 
delodajalce

Projekt »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD)«, ki ga sofinancirata Evropska 
unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvajajo 
pa Fundacija Vzhod, Štajerska gospodarska zbornica in Združenje delodajalcev Slovenije se izteka. Sodelujoči so 
se sicer kmalu po začetku izvajanja projekta znašli v korona situaciji, pa vendar nekaj sedaj, pred zaključkom ugota-
vljajo, da je bil interes podjetij za sodelovanje velik in da bo projekt izvedel vse zadane naloge.

Informativni in promocijski video posnetki

Na kaj vse je nujno biti pozoren pri razmišljanju o izboljšavah 
je na spletni strani projekta www.evzd.si zelo nazorno poka-
zano v promocijskih vsebinah iz petih dejavnosti, v katerih je 
problematika zdravja in varstva pri delu pereča, gledano po 
vzrokih bolniških odsotnosti. 

Vera Kozmik Vodušek
vera.kozmik@dialogco.eu 
www.evzd.sivarnost | zdravje | delo

»Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«
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Primeri dobrih praks so lahko ideja tudi za vaše okolje

V podjetju ELPRO Lepenik & CO. d.o.o. so z namenom izboljšanja 
mikroklime na delovnem mestu metrologa uredili poseben prostor, 
v katerem lahko zaposleni opravljajo pisarniško delo in pri tem niso 
izpostavljeni neugodnim klimatskim razmeram v laboratoriju. Pri tem so 
poskrbeli za takšno pisarniško opremo, ki zmanjšuje ergonomska tvega-
nja oziroma verjetnost razvoja kostno-mišičnih obolenj zaradi neustre-
zne drže pri delu za računalnikom.

V podjetju Vamar d.o.o. so kot glavna tveganja zaposlenih prepoznali 
vdihavanje zdravju nevarnih snovi in prisotnost alergenov. Izpostavlje-
nost onesnaženemu zraku lahko ima več škodljivih učinkov, med njimi 
tudi bolezni dihal. Prav tako zaposleni doživljajo bremenitve spodnjega 
in zgornjega dela hrbtenice zaradi ročnega premeščanja bremen in pri-
silne drže. V podjetju so z nabavo nove opreme izboljšali pogoje varnosti 
in zdravja pri delu za več delovnih mest.

Ročno premeščanje bremen sodi med najpogostejša tveganja za 
varnost in zdravje pri delu, saj lahko privede do poškodb kostno-mi-
šičnega sistema. Tudi v podjetju Prima BB d.o.o. so zaposleni veliko 
bremen premeščali ročno, vse dokler se niso odločili za prilagoditev 
delovnih mest.

Neustrezni delovni pogoji sčasoma povzročijo številne zdravstvene 
težave, kot so: bolečine v vratu in hrbtenici, poslabšanje vida in drugo, 
zato so se v podjetju Alumat d.o.o. odločili za nakup nove delovne 
opreme za zaposlene, s katero so zmanjšali ergonomska tveganja posa-
meznih delovnih mest.

V zaposlitvenem centru AVANTUS zaposlujejo invalide na zaščitenih 
delovnih mestih, specializirani so za pakiranje, etiketiranje, sestavlja-
nje in druga pomožna dela. Delo je pogosto monotono, kar lahko vpliva 
na zmanjšano motivacijo, introvertiranost ter višjo stopnjo stresa pri 
zaposlenih. Z namenom zmanjševanja psihosocialnih obremenitev 
zaposlenih so tako v centru izvedli sklop delavnic s področja komuni-
kacije, motivacije in obvladovanja stresa

Podjetja, ki so se prijavila na javni razpis in so dobila sredstva za prilagoditev konkretnih delovnih mest, so se izkazala 
kot primeri dobrih praks. V petih so bili narejeni video posnetki dela in prakse pred prilagoditvijo in po njej.

»Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«
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Ali ste vedeli?

Skoraj tretjina poškodb, za katere je potrebno 
poiskati zdravniško pomoč, se zgodi v domačem 
okolju ali pri izvajanju prostočasnih aktivnosti. 
V Sloveniji nastane več bolniških odsotnosti 
zaradi poškodb izven dela kot na delu.
(Vir: NIJZ, 2019)

Dejavniki tveganja za 
poškodbe in nezgode tudi 
v domačem okolju

Zaradi situacije z epidemijo covida-19 veliko 
zaposlenih opravlja delo na domu, kar pomeni, 
da so dejavnikom za varnost in zdravje iz tega 
naslova trenutno še bolj izpostavljeni. Dom in 
prosti čas praviloma povezujemo z varnostjo, 
sproščenostjo in udobjem. Pogosto se ne zave-
damo, da se tudi v teh dveh sferah življenja pojav-
ljajo tveganja za našo varnost in zdravje, ki pa jih 
lahko odpravimo ali vsaj zelo zmanjšamo z upo-
števanjem priporočil in nasvetov za varno pre-
življanje prostega časa. 

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

Najpogostejši vzroki za poškodbe doma so spolzka 
tla, slaba razsvetljava, neprimerno pohištvo in 
izdelki z napako. Tukaj je nekaj koristnih napotkov 
in priporočil, ki jih je dobro upoštevati: 

• V notranjih prostorih obujmo copate z usnjenim 
podplatom ali namestimo preproge, ki ne drsijo, 
na spodnjo stran sicer drsečih preprog pa lahko 
namestimo posebne trakove, ki omogočajo, da se 
preproga bolj oprijema tal.

• Ob poti nočnega izhoda na sanitarije namestimo 
nočne lučke z vklopom v vtičnico ali posebne 
svetleče nalepke.

• Pohištvo namestimo tako, da nam omogoča dovolj 
prostora za varno gibanje, ostre robove, ki se naha-
jajo v višini glave, pa ustrezno zaščitimo. 

• V prostorih s kurilnimi napravami namestimo de-
tektor ogljikovega monoksida, ki nas bo pravočas-
no opozoril na puščanje tega strupenega plina. 

• Preberimo in upoštevajmo navodila za uporabo 
električnih naprav in aparatov ter kemičnih sredstev.

• Pogosta nezgoda v domačem okolju je tudi pa-
dec z višine. Pri opravilu na višini poskrbimo za 
uporabo lestve, ki mora biti nameščena na ravno 
površino, kar bo omogočilo njen zadosten oprijem 
in varen prenos teže.

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada.
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»Naše podjetje je hitro rastoče. V Sloveniji smo začeli s štirimi za-

poslenimi ter le v desetih letih zrasli na več kot 100 zaposlenih. S 

strokovnjaki in z drugimi zaposlenimi sami v celoti izvajamo celoten 

projekt: od načrtovanja do avtomatiziranih procesov. Naše podje-

tje se je za sodelovanje v projektu POLET odločilo z namenom, da z 

raznimi aktivnostmi zaposlenim nudimo možnost sodelovanja pri 

organizaciji dela, v delovnih procesih in delovnem okolju. V podjetju 

SSI Schaefer je zelo pomembno, da se zaposleni na delovnem mes-

tu počutijo dobro in imajo možnost izraziti svoje želje in predloge. 

Trenutno je podjetje SSI Schaefer v fazi uvajanja nove aktivnosti. 

Namen aktivnosti je, da se naši zaposleni med delovnim časom ot-

resejo morebitnega stresa, ki ga prinese delovni dan.«

Z namenom naslavljanja področja aktivnega in 
zdravega staranja v podjetjih ter zmanjševanja 
odsotnosti z dela v kohezijski regiji Vzhodna 
Slovenija (KRVS) vse do leta 2022 poteka pro-
jekt z naslovom »Razvoj celovitega poslovnega 
modela za delodajalce za aktivno in zdravo 
staranje zaposlenih (POLET)«, v sklopu katere-
ga bo v 120 vključenih podjetjih implementiran 
celovit poslovni model za delodajalce za ak-
tivno in zdravo staranje zaposlenih, v okviru 
katerega so sodelujočim podjetjem na voljo 
strokovno-informativna gradiva, video vsebine, 
podporna orodja, svetovanja in izobraževanja. 
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Krožno gospodarstvo 
in trajnostne rešitve 
recikliranja odpadkov

Dr. Dragica Marinič 
Koordinatorica SRIP – Krožno gospodarstvo 
in vodja projektne pisarne ŠGZ
dragica.marinic@stajerskagz.si
www.srip-krozno-gospodarstvo.si

Podjetja vključujejo zavezo k trajnostni rasti v 
svoje strategije

Spodbudna informacija SRIP – Krožno gospodar-
stvo je, da vedno več podjetij v svoje poslovne 
strategije vključuje zavezo k trajnostni rasti in s 
tem prehod na model krožnega gospodarstva. S 
tem si prizadevajo skupaj z vlado za sprejemanje 
in izvajanje trajnostnih gospodarskih, okoljskih 
in socialnih ukrepov. 

Pomembno: uporaba digitalnih tehnologij

V okviru uresničevanja trajnostnih ciljev je pri pro-
izvodnih procesih in izdelkih pomembna sledlji-
vost, upoštevajoč standarde GS1, ki so v določe-
nih gospodarskih branžah zakonsko obvezni, na 
drugi strani pa se lahko z uvajanjem večje sledlji-
vosti s standardi GS1 poveča zaupanje kupcev 

Model krožnega gospodarstva, ki 
vključuje proizvodnjo trajnostnih  
izdelkov in v smeri nič odpadkov, 
ponovne uporabe, popravila,  
prenove in čim daljše uporabe  
izdelkov, recikliranje obstoječih  
materialov in izdelkov ter zapiranje 
krožnih zank, je ključni steber  
trajnostnosti.

Struktura v Sloveniji zbranih odpadkov

• več kot polovica količine  
vseh odpadkov so gradbeni 
odpadki (60 %) 

• komunalni odpadki (13 %) 
• odpadki iz termičnih procesov (11 %)
• odpadki iz obdelave in predelave kovin ter lesa 

(skupaj 6 %)
• odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki (4 %) 
• druge vrste odpadkov (6 %)

Trajnostni cilji 2030
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Krožno gospodarstvo 
in trajnostne rešitve 
recikliranja odpadkov

v blagovno znamko, kar lahko vodi do večje pro-
daje. GS1 s svojimi globalnimi odprtimi standardi 
podpira cilje za trajnostni razvoj na inovativen 
način v različnih sektorjih in regijah, tudi v Slove-
niji (www.gs1si.org). Navedeni standardi omogo-
čajo digitalno dvojno preobrazbo, ki je bistvena za 
model trajnosti in krožnega gospodarstva, in sicer 
z vidika pretoka blaga oziroma materialov in infor-
macij.

Zato je v krožnem gospodarstvu pomembna upo-
raba digitalnih tehnologij, kot je na primer teh-
nologija veriženja podatkovnih blokov ali block-
chain tehnologija. Ena izmed inovativnih reši-
tev večje sledljivosti v krožnem gospodarstvu je 
tudi t. i. digitalni potni list materialov, še posebej 
sekundarnih surovin, ki se pridobivajo po različ-
nih postopkih iz različnih odpadkov. 

Kam v Sloveniji z odpadki?

Slovenija se sooča z različnimi izzivi z odpadki, 
saj se količina odpadkov povečuje. Zakaj? Po 
statističnih podatkih je bilo v letu 2019 ustvarje-
nih 8,4 milijona ton vseh vrst odpadkov, od tega 
skoraj 5,1 milijona ton ali 60 % gradbenih odpad-
kov (povečana rast gradbene dejavnosti). V 
obdobju 2018–2019 je bila približno enaka koli-
čina odpadkov, vendar se je povečala  količina 
komunalnih odpadkov (za 4 %). Največ komunal-
nih odpadkov je bilo v obalno-kraški statistični 
regiji – 588 kg na prebivalca, najmanj v koroški 
statistični regiji – 423 kg na prebivalca. In sta-
nje v Podravju? Ustvarjenih je bilo 502 kg na pre-
bivalca.

Spodbudna informacija: v proizvodnih dejav-
nostih je bilo v letu 2019 za skoraj 12 % manj 
odpadkov kot v 2018.

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

Kaj se zgodi z zbranimi plastičnimi odpadki?

• 39 % za sežig
• 31 % odlaganje v deponijah

• 30 % recikliranje 

Kam gredo zbrani in reciklirani odpadki iz plastike?
(podatki za 2018 za članice EU)

• 40 % za embalažo 
• 20 % za potrošniško blago

• 20 % za gradbeništvo

• 9 % za avtomobile in tovornjake

• 6 % za električno in elektronsko opremo

• 3 % za kmetijstvo 
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Proizvodnja plastike in ravnanje s 
plastičnimi odpadki

Po podatkih Plastics Europe se je v 
zadnjih desetletjih proizvodnja pla-
stike močno povečala v Evropi, kjer je 
v letu 2018 delovalo okoli 60.000 pod-
jetij, v pretežni meri MSP-ji, ki zapo-
slujejo več kot 1,6 milijona zaposle-
nih ter ustvarijo promet v vrednosti 
360 milijard evrov. Evropska industrija 
plastike zaseda 7. mesto v Evropi po 
dodani vrednosti in je na isti ravni kot 
farmacevtska industrija ter zelo blizu 
kemični industriji. 

Za primerjavo: leta 1950 je svetovna 
proizvodnja znašala 1,5 milijona ton, 
leta 2015 že 322 milijonov in v letu 
2018 že 360 milijonov ton. V Evropi je 
proizvodnja plastike v letu 2018 zna-
šala skoraj 62 milijonov ton, v letu 
2017 pa 64,4 milijona ton. Po podat-
kih kar  95 % plastične embalaže odvr-
žemo in izgubimo že po kratkotrajni 
prvi uporabi, s čimer se povečuje koli-
čina plastičnih odpadkov. V Evropi 
večino plastičnih odpadkov še vedno 
sežgemo, recikliranih je manj kot tre-
tjina, kar povzroča veliko obremenitev 
za okolje. Vsako leto s proizvodnjo in 
sežigom plastike v ozračje spustimo  
400 milijonov ton ogljikovega dio-
ksida. EU je sprejela nekatere ukrepe 
za zmanjšanje količine plastičnih 
odpadkov, med drugim Strategijo za 
plastiko v krožnem gospodarstvu (A 
European Strategy for Plastics in a Cir-
cular economy), Evropski zeleni dogo-
vor, Akcijski načrt za krožno gospodar-
stvo idr. 

Kako povišati stopnjo reciklaže pla-
stičnih odpadkov?

S sprejetjem Evropske strategije za pla-
stiko je zastavljen načrt, da naj bi bila do 
leta 2030 vsa plastična embalaža pri-
merna za reciklažo. Za uresničitev teh 
ciljev je potrebno upoštevati ekodizajn 
že pri zasnovi izdelka, spremljati življenj-
ski cikel izdelka in zapirati krožno zanko 
ter sočasno vključevati rešitve za čim 
večjo reciklabilnost izdelka, materia-
lov  in vzpostaviti ugodne pogoje za trg 
reciklaže oziroma za uporabo sekun-
darnih surovin. Med sprejetimi ukrepi 
so tudi aktivnosti proti naraščajoči koli-
čini mikroplastike, prav tako pa spod-
bude za certificiranje izdelkov in zmanj-
šanja stopnje DDV na reciklirane izdelke. 
Hkrati pa je Evropska komisija sprejela 
Direktivo 2019/904 o zmanjšanju vpliva 

Odpadki kot vir sekundarnih surovin – POLY KROŽNOST 
Primer inovativne slovenske rešitve za nastale odpadke

V okviru spletnega foruma »Krožno gospodarstvo: Ne zavrzi, ampak 
ponovno koristno uporabi!, ki je potekal 4. marca 2021 pod okriljem 
SRIP – Krožno gospodarstvo in je bil namenjen informiranju in oza-
veščanju o krožnem gospodarstvu med mladimi, je Dragica Marinič, 
koordinatorica SRIP, uvodoma predstavila krožno gospodarstvo z 
ekonomskega, okoljskega in družbenega vidika ter podala nekaj stati-
stičnih podatkov o odpadkih v Sloveniji kot tudi o proizvodnji plastike 
in plastičnih odpadkih na ravni Evropske unije. 

V nadaljevanju je sledila predstavitev ene izmed razvojnih rešitev reci-
kliranja plastičnih (in drugih) odpadkov – demopilotni projekt POLY 
KROŽNOST, kjer bo prvič v Sloveniji uveden tudi digitalni potni list 
materialov z uporabo blockchain tehnologije. Vodilni partner konzor-
cija projekta je Surovina, d. o. o., iz Maribora, sodelujejo še IOS, d. o. 
o., Messer, d. o. o., ROTO, d. o. o., Tekstina, d. o. o., Omega, d. o .o., 
Mikro+Polo, d.o.o., Snaga, d. o. o,. in EKTC Maribor, so. p. 

Jure Fišer, direktor Surovine, d. o. o., je  uvodoma predstavil aktivno-
sti podjetja, ki letos obeležuje 70 let delovanja na področju zbiranja in 
predelave odpadkov. Izpostavil je pomen zakonodaje – hierarhije rav-
nanja z odpadki in predvsem preprečevanje nastajanja odpadkov ter 
pravilno ločevanje odpadkov. 

1. preprečevanje odpadkov (kakovostno  
in količinsko);

2. priprava za ponovno uporabo
3. recikliranje
4. drugi postopki predelave (npr. energetska predelava);
5. odstranjevanje odpadkov
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nekaterih plastičnih izdelkov za enkra-
tno uporabo, omejitev ponudbe plastič-
nih nosilnih vrečk, ločeno zbiranje 90 % 
plastenk za recikliranje do leta 2029 (z 
vmesnim ciljem 77 % do leta 2025), ki 
morajo vsebovati vsaj 25 % reciklirane 

plastike do leta 2025 (za plastenke 
PET) in 30 % do leta 2030 (za vse plas-
tenke). Namen je preprečiti in zmanj-
šati vpliv nekaterih plastičnih proizvo-
dov na okolje ter spodbujati prehod v 
krožno gospodarstvo. 
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do 31. decembra 2025 zagotoviti naslednje 
cilje recikliranja: 

• recikliranje za najmanj 65 masnih odstotkov vse 
odpadne embalaže;

• minimalne ciljne deleže recikliranja za embalažne 
materiale, vsebovane v odpadni embalaži:

• 50 masnih odstotkov za plastiko,
• 25 masnih odstotkov za les,
• 70 masnih odstotkov za železo in jeklo,
• 50 masnih odstotkov za aluminij,
• 70 masnih odstotkov za steklo,
• 75 masnih odstotkov za papir in karton.

do 31. decembra 2030 zagotoviti naslednje 
cilje recikliranja: 

• recikliranje za najmanj 70 masnih odstotkov vse 
odpadne embalaže;

• minimalne ciljne deleže recikliranja za embalažne 
materiale, vsebovane v odpadni embalaži:

• 55 masnih odstotkov za plastiko,
• 30 masnih odstotkov za les,
• 80 masnih odstotkov za železo in jeklo,
• 60 masnih odstotkov za aluminij,
• 75 masnih odstotkov za steklo,
• 85 masnih odstotkov za papir in karton.

Mag. Slavko Dvoršak, ekolog iz Surovine, d. o. o.,  
je predstavil razvojne aktivnosti projekta:

• strateško načrtovanje industrijske simbioze med 
sekundarnimi surovinami embalažnih odpadkov 
naravnega in sintetičnega izvora (naravna/pla-
stična embalaža),

• optimizirano zbiranje – logistika in sledljivost 
odpadkov,

• sortiranje in predobdelava embalažnih odpadkov,
• optimizacija procesov za kemijsko in biotehnolo-

ško preoblikovanje naravne/plastične embalaže v 
intermediate za sekundarne surovine,

• razvoj industrijskih aplikacij iz sekundarnih surovin 
za kemično, plastično industrijo; pridobivanje pli-
nov in energentov,

• prikaz celotnega koncepta recikliranja naravne/pla-
stične odpadne embalaže v demo okolju,

• digitalni potni list sekundarnih surovin. 
 
Poudaril je pomen modernih, pametnih rešitev, ki jih 
omogoča blockchain tehnologija, in sicer: 
• sledljivost (zbiranje, sortiranje, predelava/reciklaža, 

karakterizacija),
• transparentnost (kdo, kaj, kdaj, kako),
• zaupanje (odpornost sistema, brez možnosti golju-

fanja, javnost podatkov).
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Tanja Jakopič Rojec, direktorica EKTC Maribor, 
so. p.,   je predstavila rezultate ankete med mla-
dimi v starosti med 14 in nad 30 let na temo odpad-
kov z iskanjem odgovorov na vprašanje ˝Kako 
lahko vsak izmed nas prispeva k zelenemu okolju 
in manj odpadkom?˝ Razvidno je bilo, da kar 87,1 % 
anketirancev opaža problem nakopičenosti odpa-
dne embalaže v okolju, 93,8 % mladih doma ločuje 
odpadke, 58,8 % mladih ocenjuje, da so zbiralniki 
odpadkov dobro vidni in razpoznavni, vendar 51 
% jih meni, da so zbiralniki umazani. Prav tako bi 
65,5 % mladih zbiralo ločeno samo plastično emba-
lažo, hkrati pa 84 % mladih izraža interes po uvedbi 
vračljive embalaže za pijače in 78,9 % mladih je za 
uvedbo kavcije za embalažo. Da so mladi dovolj 
ozaveščeni o pravilnem ravnanju z odpadki, vendar 
ne ravnajo pravilno, je odgovorilo 63 % mladih ter 
zgolj 10,8 % ozaveščenih mladih ocenjuje, da rav-
najo pravilno z odpadki. 
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eBOTTLE/Pametna steklenica – ali jo poznaš? je bila 
tema prispevka Tilna Severja, vodilnega raziskovalca iz 
Steklarne Hrastnik, d. o. o.. 
Razvoj pametne steklenice je odgovor na naraščajoči 
trend v svetu steklene embalaže, ki prinaša pomembne 
novosti in izkušnje, saj vrhunske blagovne znamke pijač 
in parfumov iščejo pametno embalažo, s katero lahko ob 
dodatni digitalizaciji in informiranju nadgradijo zgodbo 
lastne blagovne znamke, komunicirajo s svojimi stran-
kami oziroma končnimi uporabniki ter sočasno izboljšajo 
uporabniško izkušnjo in lažje sledijo izdelkom kjerkoli, 
npr. v trgovini na polici ali v drugih okoljih. Z dodatnimi 
informacijami na izdelku – podatkovno analitiko – pod-
jetju  omogoča izboljšanje ciljev do kupcev/uporabnikov, 
različne marketinške kampanje in prodajne aktivnosti. 
Pri tem sta razvoj in ekonomska učinkovitost sočasno 

usmerjena v zagotavljanje optimalnega procesa reciklira-
nja pametne steklenice. Pri razvoju in zasnovi izdelka je 
bilo v podjetju prisotno zavedanje, da digitalizacija, porast 
e-trgovine in spreminjanje dobavnih verig usmerjajo trg 
in s tem tudi podjetja, da oblikujejo nov dizajn in uporab-
nost, kjer je nujna transformacija stekla kot embalažnega 
materiala in kjer je sočasno potrebno informiranje in oza-
veščanje potrošnikov. Proizvodne linije so opremljene s 
posebno strojno opremo NFC za branje in posodabljanje 
informacij o življenjskem ciklu e-steklenice.  

Zbrani podatki so podpora proizvajalcu za natančno 
izvedbo, spremljanje, razvrščanje in načrtovanje virov ter 
zmanjšanje količine odpadnega materiala. Pri tem so 
pomembne uporaba inovativne tehnologije, avtomatiza-
cija in digitalizacija.

Viri: 
• Plastični odpadki in reciklaža v EU: dejstva in številke | Novice | Evropski parlament (europa.eu):  https://www.plasticseurope.org/application/

files/9715/7129/9584/FINAL_web_version_Plastics_the_facts2019_14102019.pdf
• Poročilo Plastics – the Facts 2019: 
• https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-brochure.pdf
• Plastični odpadki in reciklaža v EU: dejstva in številke: 
• https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20181212STO21610/plasticni-odpadki-in-reciklaza-v-eu-dejstva-in-stevilke
• ppt prezentacije s Foruma 4.3. 2021

Dr. Mojca Poberžnik iz IOS, Inštituta za okoljevarstvo in 
senzorje, d. o. o., je predstavila razvoj novih tehnoloških 
rešitev z vidika nove verige vrednosti v konceptu kro-
žnega gospodarstva, ki hkrati ponazarja zaščito okolja 
za prihodnost in dvig družbene ozaveščenosti in odgo-
vornosti ter prispeva k simbiozi med tekstilnim in kemič-
nim industrijskim sektorjem. Rešitve: z inovativnim kon-
ceptom recikliranja odpadne embalaže in tekstila pride-
lati sekundarne surovine za kemično industrijo. 

Pri tem je pomemben vhod v procese recikliranja 
(mehanski, encimatski, kemični, tudi priprava materia-
lov: zbiranje, sortiranje, mletje):

• odpadni tekstil in plastika → surovina, ki prinaša pre-
nizko dodano vrednost v obstoječih procesih recikli-
ranja (zato odlaganje, sežig brez izkoristka energije), 

• nov koncept → predelava surovinsko čistih plastičnih 
in tekstilnih odpadkov ter tekstilnih mešanic (protein-
skih, CEL, PET in PA vlaken) in izhodi iz procesa so 
sekundarne surovine za kemično industrijo. 

Izhodi iz procesa ponazarjajo sekundarne surovine za 
kemično industrijo. Celotni procesi potekajo v demo 
pilotni napravi (t. i. 'pilotka'), katere kapaciteta znaša 30 
ton odpadka na leto.

Demonstracija procesa – DEMO pilotna naprava IOS Maribor, Kapaciteta 30 ton odpadka /leto
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Prenos lastništva podjetja je zelo kritična faza za 
podjetje, zato želi država podjetnike osveščati o 
pripravah na postavljanje nasledstva in prenos 
lastništva v podjetju ter sofinancirati nekatere 
aktivnosti oziroma procese, kjer podjetja in prev-
zemniki potrebujejo zunanjo strokovno podporo 
ali kompetence.

Vsak podjetnik/lastnik podjetja lahko v nekem 
trenutku iz različnih vzrokov pride do odločitve, 
da ne bo več lastnik. Lahko se odloči za zaprtje 
podjetja ali za prenos podjetja na novega zuna-
njega lastnika ali na družinskega člana. V kolikor 
gre za podjetje, ki dobro posluje in ima zaposlene, 
je vsekakor bolje, če se odloči za prenos lastni-
štva, kot pa za zaprtje. 

V ta namen je SPIRIT Slovenija, javna agencija 
(v nadaljevanju agencija) vzpostavila Nacio-
nalno točko za prenos lastništva, ki informira in 
spodbuja podjetnike, da se na prenos lastništva 
skrbno pripravijo. Preko pooblaščanih svetoval-
cev agencije (v nadaljevanju svetovalcev) lahko 
podjetniki na področju prenosa lastništva prido-
bijo svetovalni intervju, na katerem se seznanijo 
z izzivi in pastmi, s katerimi se lahko srečajo pri 
prenosu lastništva, ter pridobijo podrobne infor-
macije o vavčerski spodbudi na tem področju.

Na podlagi opravljenega svetovalnega intervjuja 
podjetnik prejme potrdilo agencije, ki je obvezna 
priloga k javnemu pozivu VAV-13 – vavčerju za 
prenos lastništva. Prenos lastništva po tem jav-
nem pozivu pomeni bodisi prenos oziroma pro-
dajo večinskega poslovnega deleža v kapital-
ski družbi bodisi prenos podjetja (samostojnega 
podjetnika) na podjetnika prevzemnika v skladu 

z 72.a členom ZGD-1. S pomočjo vavčerja lahko 
podjetje pridobi subvencijo od 500,00 EUR do 
9.000,00 EUR  oz. 60 % sofinanciranja upraviče-
nih stroškov aktivnosti. 

Podjetnik lahko pridobi vavčer za:
• 1. sklop aktivnosti, ki se navezujejo na pri-

pravo podjetja na prenos lastništva – do 
3.000 EUR 

• 2. sklop aktivnosti, ki se navezujejo na samo 
izvedbo prenosa lastništva – do 3.000 EUR 

• 3. sklop aktivnosti, ki so namenjene dvigu 
kompetenc prevzemnikov poslovnih subjek-
tov – do 3.000 EUR

Agencija vodi evidenco zunanji izvajalcev, 
med katerimi lahko podjetnik izbira zunanje 
izvajalce ob prijavi na vavčer za prenos lastni-
štva. Pri izvedbi aktivnosti in izdelavi doku-
mentov, pomembnih za pripravo ali izvedbo 
na prenos lastništva v okviru vavčerja za pre-
nos lastništva, sta tako podjetnik kot njegov 
zunanji izvajalec dolžna upoštevati minimalne 
zahteve za pripravo dokumentacije za prenos 
lastništva.

Pred oddajo zahtevka za vavčer mora sveto-
valec pregledati dokumentacijo. Za pregled 
dokumentacije je potrebno prijaviti zahtevo za 
pregled dokumentacije pred oddajo zahtevka 
za vavčer za prenos lastništva na agencijo, ki 
izda mnenje k zahtevku. 

Vir in dodatne informacije: SPIRIT Slovenija, 
javna agencija (https://www.podjetniski-
-portal.si/) in Slovenski podjetniški sklad 
(https://podjetniskisklad.si/)

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

Mojca Tominšek
SPOT svetovalka 
mojca.tominsek@stajerskagz.si

Prenos lastništva podjetja 
– katere podporne storitve 
so na voljo?
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Evropski načrt  za 
okrevanje po pandemiji

NextGenerationEU

Evropska komisija je za posledice pandemije covida-19  in s 
tem odpravljanje gospodarske in socialne škode predlagala 
načrt okrevanja za Evropo, ki temelji na koriščenju proračuna 
EU za ponovni zagon evropskega gospodarstva, ohranjanja 
in ustvarjanja delovnih mest. Za doseganje čim bolj enako-
mernega in pravičnega okrevanja je bil predlagan instrument 
za okrevanje 'NextGenerationEU' v višini 750 milijard evrov, s 
čimer se je  proračun EU za novo finančno obdobje 2021–
2027 povečal na 1824 milijard evrov. Dogovor o svežnju za 
obnovo Evrope je Evropski svet dosegel januarja 2020. 

Slovenija je skozi proces pogajanj za sredstva za okrevanje 
dosegla dogovor, da bo do leta 2029 upravičena do okvirno 
10,2 milijarde evrov, od tega gre za 6,6 milijarde evrov nepo-
vratnih sredstev in 3,6 milijarde evrov posojil. Dogovor pri-
naša obsežna dodatna sredstva za Slovenijo, ki bodo olajšala 
okrevanje po krizi covida-19 in spodbudila investicije v zeleni 
in digitalni prehod.

Dr. Dragica Marinič 
Koordinatorica SRIP – Krožno gospodarstvo in vodja projektne pisarne ŠGZ
dragica.marinic@stajerskagz.si
www.srip-krozno-gospodarstvo.si

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

Slovenija: Načrt za okrevanje in odpornost/predlog/
kratek povzetek
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Prednostne domene Načrta za 
okrevanje in odpornost Slovenije

Ena izmed domen politike Slo-
venije je torej trajnostni in zeleni 
prehod, ki med drugim vključuje 
prehod v nizkoogljično krožno 
gospodarstvo. Skladna je s Stra-
tegijo razvoja Slovenije do leta 
2030 kakor tudi z novo Slo-
vensko industrijsko strategijo 
2021–2030 (Vlada RS naj bi jo 
sprejela do konca tega leta) ter 
z Resolucijo o nacionalnem pro-
gramu o strateških usmeritvah 
razvoja slovenskega kmetijstva 
in živilstva »Naša hrana, pode-
želje in naravni viri od leta 2021« 
(Uradni list RS, št. 8/20). Usme-
ritev Slovenije v krožno gospo-
darstvo je v skladu s priporočili 
Evropske komisije iz leta 2019, 
kar izpostavlja tudi UMAR v Po-
ročilu o razvoju 2020 in umešča 
prehod v nizkoogljično krožno 
gospodarstvo med ključne prio-
ritete Slovenije. Krožno gospo-
darstvo pomeni priložnost za 
pospeševanje tako zelenega kot 
digitalnega prehoda.

Finančni načrt:

PODROČJE KOMPONENTA NEPOVRATNA 
SREDSTVA
(MIO EUR)

POVRATNA 
SREDSTVA 
(MIO EUR)

Trg dela 29,00

Zdravstveni sistem 202,00

Socialno varstvo in 
dolgotrajna oskrba

99,00

Finančni in fiskalni 
sistem

0,00

Podporno okolje za 
podjetja

Investicije v podjetjih 161,40 849,70

Podporno 
okolje za 
podjetja

26,30 0,00

Trajnostni in zeleni 
prehod

Obnovljivi viri energije in 
učinkovita raba energije 
v gospodarstvu

15,00 100,00

Trajnostna prenova 
stavb 
(energetska učinkovi-
tost)

91,00 606,60

Prilagajanje na podneb-
ne in podnebno  
pogojene nesreče

110,00 250,00

Ravnanje z vodo 70,00 70,00

Krožno  
gospodarstvo

88,20 125,00

Trajnostna mobilnost 174,70 0,00

Povezljivost 162,65 347,30

Digitalna Slovenija Digitalna transformacija 
podjetij/ 
industrije

55,00 120,00

Digitalna transformacija 
države

254,50 0,00

Digitalna transformacija 
družbe  
(lokalnih  
skupnosti)

35,00 85,80

Izobraževanje - na 
znanju temelječa 
družba

Krepitev znanj in kom-
petenc, zlasti digital-
nih kompetenc, ki jih 
zahtevajo novi poklici 
prihodnosti

152,36 74,20

Raziskave, razvoj, in 
inovacije, inovacijskega 
ekosistema, vključno z 
internacionalizacijo

173,21 105,00

Turizem in kultura Turizem in kultura 140,00 200,00

SKUPAJ 2.039,32 2.933,60
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Finančni načrt RRF za nepovratna in povratna 
sredstva

V Štajerski gospodarski zbornici smo toliko bolj 
ponosni, ker upravljamo SRIP – Krožno gospodar-
stvo, ki že sedaj s sprejetim Akcijskim načrtom 3. 
faze uresničuje načrtovane cilje prehoda v nizko-
ogljično in krožno gospodarstvo, kjer se zavzemamo 
za čim večjo ekonomsko in snovno učinkovitost, ki 
se navezuje tudi na izboljšanje ravnanja z viri, spod-
bujamo inovacije, prispevamo k zmanjševanju okolj-
skega odtisa in zmanjšanju odpadkov z možnostmi 
predelave, recikliranja in ponovne uporabe sekundar-
nih surovin. Vse to pa zahteva izboljšanje podpor-
nega okolja z instrumenti za uvajanje nove infrastruk-
ture, vključujoč digitalizacijo in robotizacijo. Pri tem 
so pomembni tudi kadri z novimi znanji in kompeten-

Predlog resolucije o nacionalnem programu za enake 
možnosti žensk in moških do 2030 ponuja več pod-
lag za spodbujanje ženskega podjetništva, med dru-
gim tudi spodbude, da bi bilo v podjetjih več žensk 
na vodstvenih položajih. Pri pripravi nacionalnega 
programa so snovalci programa sledili priporočilom, 
strateškim usmeritvam ter ciljem, ukrepom in kazalni-
kom opredeljenih v EU, v mednarodnih in nacionalnih 
dokumentih pomembnih za uresničevanje agende 
enakosti spolov. Gradivo, ki je še v medresorskem 
usklajevanju ponuja nekaj zanimivih statističnih 
podatkov, ki jih povzemamo v nadaljevanju. 

V povprečju se ženske manj podajajo v podjetništvo, 
predvsem zaradi tradicionalnega dojemanja vlog 
spola, pa tudi zaradi večjih težav, ki jih imajo pri 
dostopu do finančnih sredstev, usposabljanju, mreže-
nju za pridobitne dejavnosti ter usklajevanju poklica 
in družine. Delež podjetnic v novoustanovljenih podje-
tjih je daleč od optimalnega in večina žensk še vedno 
ne obravnava podjetništva kot primerne poklicne 
možnosti. Nova strategija EU izpostavlja, da skoraj 
92% vloženega kapitala v Evropi prejmejo podjetja, 
ki so jih ustanovile skupine, sestavljene izključno iz 
moških. Ženske se v manjši meri odločajo za samo-
zaposlitev v primerjavi z moškimi. Po podatkih Euros-
tata za leto 2020 delež žensk med samozaposlenimi 

znaša 30,5 %. Prav tako je tudi nizka stopnja zgodnje 
podjetniške aktivnosti žensk, ki je leta 2019 znašala 
5,6 %, v primerjavi z moškimi, ki je znašala 9,9 % (GEM 
Global Report, 2019/2020). 

S predlogom novele se določa obveznost za velike in 
srednje družbe, da v opisu politike raznolikosti razkri-
jejo razmerje obeh spolov v organih vodenja in nad-
zora, ki je primerno za družbo njene velikosti, cilje, ki 
jih družba zasleduje in vpliv na postopke izbire članov 
organov vodenja in nadzora.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti bo še naprej spodbujalo žensko pod-
jetništvo z izvajanjem posebnih projektov in progra-
mov. Mreženju, izmenjavi dobrih praks in izkušenj 
pa veliko pozornosti namenjamo tudi v Regijskem 
svetu poslovnih žensk in podjetnic-PERLE na Šta-
jerski gospodarski zbornici in v okviru projekta pro-
grama Interreg Podonavje, Woman in business. V ta 
namen 22.4.2021 organiziramo mednarodno sple-
tno konferenco z naslovom ˝Izzivi in priložnosti žen-
skega podjetništva˝, kjer bomo poleg glavnih projek-
tnih dosežkov-priporočila odločevalcem za spodbu-
janje ženskega podjetništva, predstavili tudi uspešne 
slovenske podjetnice. Vljudno vabljeni! 

cami, ki ugodno vplivajo na blaginjo in širši družbeni 
vidik, ki je usmerjen tudi v samozadostnost ravnanja 
z odpadki, vključno s količinami odpadne hrane. Kro-
žna in eko zasnova izdelkov sta pomembna elementa 
v življenjskem ciklu izdelka v celotni verigi vrednosti. 

Slovenski Načrt za okrevanje in odpornost in Akcij-
ski načrt SRIP – Krožno gospodarstvo 3. faza sta v 
skladu z evropskim zelenim dogovorom in evropskim 
Akcijskim načrtom za krožno gospodarstvo.

Velja dodati, da je slovenski Načrt za okrevanje in 
odpornost v dopolnjevanju. 

Viri: 
• Načrt za okrevanje in odpornost, predlog, december 2020:
• https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/rrf/rrf22-12-2020.pdf

Mehanizmi spodbujanja   
ženskega podjetništva 

Dr. Simona Vajnhandl
Projektna koordinatorka
simona.vajnhandl@stajerskagz.si  

Projekt je sofinanciran s sredstvi EU skladov (ESRR, IPA, ENI).
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Kako bom dobil pravi kader za prihodnost? 

Zaključna konferenca projekta INNOVET
V mesecu marcu je v organizaciji ŠGZ pote-
kala končna konferenca tri leta trajajočega 
INTERREG V-A projekta INNOVETI »Bodi 
varilec svoje prihodnosti!«. Temo promocije 
dualnega izobraževanja in vajeništva skozi 
model poklica oblikovalec kovin – varilec je 
vodil znan slovenski hip-hop virtuoz EMKEJ 
- Marko Kocjan. Na konferenci so lahko gle-
dalci v nemškem in slovenskem jeziku izve-
deli, kako sta vajeništvo in dualno izobra-
ževanje urejena v Sloveniji in Avstriji, kako 
smo s projektom v sodelovanju z partnerji 
Šolski Center Ptuj, podjetjem Parlfinger, bit 
media in BFI – Burgenland razvili učni načrt 
in izvedli prva šolanja trenerjev in šolarjev 
ter pokramljali o prihodnosti deficitarnih 
poklicev, vajeništva in dualnega izobraže-
vanja v Avstriji in Sloveniji. Posnetek konfe-
rence si lahko ogledate tudi na tej povezavi:  
 

KAKO BOM DOBIL PRAVI KADER V PRIHODNOSTI? 

Konferenca Interreg V-A projekta INNOVET

Projekt je sofinanciran s sredstvi EU skladov (ESRR, IPA, ENI).



 
Helena Krevh  
Zorec

MOJIH 5 
Ime in priimek: 

  Helena Krevh Zorec

Letnica rojstva: 

  1968

Izobrazba:

  srednješolska

Delovno mesto:

  direktorica Neonart d. o. o.

Predstavite se nekomu, ki vas ne pozna. 
Sem ljubeča mama odrasli hčeri, žena sošolcu iz 
srednješolskih let s katerim skupaj preživiva 24h 
na dan in 365 dni v letu že več kot 30 let in toliko 
let skupaj kreirava najino družinsko zgodbo družbe 
Neonart in to kot druga generacija.

5 področij, ki bi jim morali v sloveniji posvetiti 
bistveno več pozornosti in denarja
Komunikaciji in odnosom v šoli, družini in na delov-
nih mestih.
Učenja podjetnosti in finančne pismenosti, izobra-
ževanju odraslih.  
Ekologiji.

5 inštitucij, brez katerih slovenija ne bi mogla funk-
cionirati
Obrtna zbornica Slovenije, ŠGZ, Inštitut Jožef 
Štefan, Univerze, Ministrstvo za gospodarstvo, 
Finančna uprava

5 za slovenijo nepogrešljivih podjetij  
Postonjska jama, Talum, Impol, Steklarna Hrastnik

5 podjetij, brez katerih štajersko gospodarstvo ne 
bi bilo to, kar je bilo oz. je 
Veliko manjših uspešnih  družinskih podjetij 

5 blagovnih znamk, ki jih najbolj spoštujete
Akrapovič, Pipistrel, Barcaffe, Radenska, Lušt, slo-
venski vinarji

5 držav, v katerih bi radi živeli in zakaj
Najraje sem v Sloveniji, vendar če moram odgovo-
riti, potem je to: Portugalska –  prečudovita dolina 
reke Duoro z vinogradi in dobrim vinom in ostala 
mesta s čudovitimi bari z fado glasbo; Španija iz 
enakega razloga kot Portugalska, z razliko, da bi 
plesala še flamenko, Hrvaška – morje, oljčno olje, 
ribe, vino

5 mest, ki so vas najbolj navdušila in zakaj
Berlin –  znajo prepletati zgodovino s sodobnostjo, 
velemesto z veliko zelenja;
Granada, Sevilija, Cordoba – težko bi se odločila 
samo za eno mesto, Andaluzija je celotna zelo 
všečna, zaradi narave, zgodovine, sproščenosti, 
dobre klime in energije ter kulinarike; 
Porto – malo kaotično, a z zelo dobro energijo in 
seveda portovecem;
Chiang Mai (Tajska) – templji, joga, odmik od pono-
relega sveta;
Cinque Terre – slikovita pokrajina, čudovite barve 
hiš, morja in trekinga 

5 dopustniških destinacij, ki bi jih izbrali, če čas in 
denar ne bi predstavljala faktorja odločanja
Nova zelandija, Avstralija, Filipini, Vietnam, Galapagos

5 jedi, ki jih najraje vidite na svoji mizi
motovilec, češnje, parmezan, 

5 vin, ki jih najpogosteje kupite
vina slovenskih vinarjev, sveža mlada vina, penine, 
sauvignon, sivi pinot

5 knjig, ki bi jih lahko prebrali še enkrat
Življenje je tvoje – Loius Hay
Zgodbe Jorge Bucaya,
Menih, ki je prodal svojega ferrarija – Robin Sharma
Mož, ki je imel ženo za klobuk – Oliver Sacks
Voditelji jedo zadnji - Simon Sinek

5 filmov, ki so spremenili vaš pogled na svet 
Nisem filmofil, a vendar tu in tam pogledam 
kakšnega, recimo Prodajalec zdravil je zagotovo 
eden boljših (francoski filmi), 

5 vaših najboljših lastnosti
iskrenost, poštenost, prijaznost, delavnost, zaup-
nost

5 vaših lastnosti, ki jih raje ne bi imeli
hiperaktivnost, trma, prenagljenost, vzkipljivost, 
samovolja

5 stvari, ki vam zapolnijo prosti čas
pohodništvo, branje, pletenje, kuhanje, druženje s 
prijatelji

5 oseb, s katerimi bi se najraje zapletli v pogovor
G. Marjan Batagelj, ga. Tanja Skaza, g. Ivo Boscarol, 
g. Feri Lainšček, ga. Manca Košir

Kdaj vas je bilo najbolj strah? 
Ob bolezni hčerke

Kdaj ste bili najbolj veseli v življenju? 
Ob rojstvu hčerke

Ali vedno poveste vse tako, kot je, ali kdaj tudi kaj 
zamolčite? 
Sem iskrena in odkrita, zato ne znam, nočem in ne 
morem molčati.

Kaj pri ljudeh najbolj cenite in kaj vas najbolj moti?
Najbolj cenim iskrenost in poštenost, motijo pa me 
manipulatorji, goljufi in zavistneži.
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Helena Krevh  
Zorec

 
Gorazd Bende

Ime in priimek:  

Gorazd Bende

Letnica rojstva:  

1955

Izobrazba:  

ekonomist

Delovno mesto:  

direktor Zavoda PPC Tezno

Predstavite se nekomu, ki vas ne pozna. 
Predan delu, optimističen, hudomušen, odgovoren do sodelav-
cev, strank in okolja. Ljubitelj lepot narave in človeške globine.

5 področij, ki bi jim morali v Sloveniji posvetiti bistveno več 
pozornosti in denarja
Politični razelektritvi oz. depolitizaciji, debirokratizaciji, znanosti 
in razvoju, zdravstvu in kulturi ter vzpodbujanju podjetništva.

5 inštitucij, brez katerih Slovenija ne bi mogla funkcionirati
Država ni naravna tvorba, zato so nujne vse institucije, ki pove-
zujejo, zastopajo interese posameznika, grupacij brez političnih 
predznakov.

5 za Slovenijo nepogrešljivih podjetij
Ne maram takšnega izbora, naštevanja, ker bi gotovo kaj spreg-
ledal oz. že čez uro, dve, drugače zapisal.
   
5 podjetij, brez katerih štajersko gospodarstvo ne bi bilo to, kar 
je bilo oz. je
Če že moram - kot zaprisežen TAM-ovec, potem TAM. V novečj-
šem času pa novonastala podjetja s področja IKT tehnologije, z 
velikim potencialom razvoja in rasti.

5 blagovnih znamk, ki jih najbolj spoštujete
Slovenija. Sicer pa vsa, ki nastajajo ob upoštevanju načela pre-
hoda na bolj trajnostni model, ogljično nevtralno, krožno gospo-
darstvo, pravične trgovine in družbene odgovornosti.
 
5 držav, v katerih bi radi živeli in zakaj
Najprej poudarjam, da se v Sloveniji najbolje počutim. Drugače 
pa: Nova Zelandija – sistem, ki je narejen po meri človeka; Šved-
ska, ker mi je všeč zdrava severnjaška mešanica strpnosti, odpr-
tomislenosti, skromnosti, delavnosti in ljubezni do narave; Grčija 
zaradi odlične hrane, morja, srcedotikajoče glasbe; Kanada, z 
neštetimi jezeri in nepreglednimi gozdovi. Brez večjih težav si 
znam predstavljati življenje tudi na kakšnem tajskem otoku, pod 
palmo, s krožnikom škampov in koktajlom Mai Tai v roki.

5 mest, ki so vas najbolj navdušila in zakaj
London, kamor sem se z dekletom pripeljal z na pol razpadajo-
čim spačkom. Pariz - obožujem francoske šansone, šarm Elizej-
skih poljan, mesto romantike, pač. Havana, ki ga krasi imenitna 
kolonialna arhitektura in pregovorna ležernost v ritmu salse. 
Ubut na Baliju, ker ga obdajajo zelena riževa polja, prodajaljne z 
izdelki domače obrti in hindujski templji. Pa Barcelona, seveda, 
ker je mesto v vseh pogledih kul.

5 dopustniških destinacij, ki bi jih izbrali, če čas in denar ne bi 
predstavljala faktorja odločanja
Aljaska, ker si jo že vrsto let želi videti moja boljša polovica. 
Aruba, ker že ime zveni eksotično. Filipinski otok Palawan, ker 
menda skriva pravljično lepe plaže. Kostarika – le kakšno je živ-
ljenje v eni najbolj stabilnih držav regije, z bujno vegetacijo in 
številnimi vulkani. Tanzanija, lepo bi si bilo z jeepom ogledati 
tamkajšnje vulkanske kraterje ali z balonom na vroč zrak pole-
teti v sveže jutro naicionalnega parka Serengeti. 

5 jedi, ki jih najraje vidite na svoji mizi
Prisegam na domače jedi iz naše pestre ponudbe vseh gastro-
nomskih regij: narezki (zaseka, ocvirki, tunka, prekajen vrat...) 
gobova juha, enolončnica, pečena svinjska rebrca, bograč, dobra 
stara pohana kura, testenine,   preredko ribe in divjačina najdejo 
lepo mesto na moji mizi; pa tudi gibanici, potratni potici, sad-
nemu kruhu se ne odpovem. 

5 vin, ki jih najpogosteje kupite
Za svečane priložnosti penino, drugače za spremljavo pri kosilu 
pa sauvignon ali chardonnay, renski rizling, modro frankinjo ali 
refošk; ob sladici pa rumeni muškat. 

5 knjig, ki bi jih lahko prebrali še enkrat
Sedaj berem bolj strokovne zadeve, iz mladostniških let pa 
Prežihov Voranc: Samorastniki; Fran Saleški Finžgar: Pod 
svobodnim soncem; poezije Prešerna, Kosovela, Puškina, 
Majakovskega; Pločevinasti boben Günterja Grassa; Galeb, 
Jonathana Livingstona, novejše pa Draga Jančarja: Severni sij, 
Bronja Žakelj: Belo se pere na 90.  

5 filmov, ki so spremenili vaš pogled na svet 
Nobeden od filmov mi ni spremenil pogleda na svet, so me 
pa pošteno premaknili, napolnili glavo, srce in stisnili prsa: v 
otroštvu filmi o Kekcu, Spartacus, v puberteti Dekle, ki sem jo lju-
bil, Pred dežjem, Življenje je lepo, Petelinji zajtrk...

5 vaših najboljših lastnosti  5 vaših lastnosti, ki jih raje ne bi 
imeli
Človek s svojimi značilnostmi je najbrž na preseku tega kar sam 
misli o sebi in kaj drugi mislijo o njem.
Ker imam že dolgo delovno sled in ker nisem rad niti pred ogle-
dalom, prepuščam celotno sliko o meni drugim.

5 stvari, ki vam zapolnijo prosti čas
Narava, branje, športne aktivnosti, druženje, brklarjenje po in 
okoli hiše.

5 oseb, s katerimi bi se najraje zapletli v pogovor
Oh, teh pa je veliko doma in po svetu in odvisno od razpoloženja 
bi jih izbiral.

Kdaj vas je bilo najbolj strah?
Ob napačno tolmačenih bolezenski znakih prvorojenca.

Kdaj ste bili najbolj veseli v življenju?
Kot udeleženec pri porodu drugega sina.

Ali vedno poveste vse tako, kot je, ali kdaj tudi kaj zamolčite?
Osebno mnenje o neki zadevi je lahko zelo boleče za drugega. V 
takih primerih je bolje zamolčati, ali če že, povedano vsaj malo 
zaviti v ”celofan”, kot prizadeti.
 
Kaj pri ljudeh najbolj cenite in kaj vas najbolj moti?
Cenim širok diapazon znanja, globino duha, odkritost in  delovno 
naravnanost. Hudo pa me motita primitivizem in aroganca; žal 
pa vse pogosteje hodita z roko v roki.
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Zakaj prijaviti inovacijo na razpis?

• Ker s svojo inovacijo kandidirate za najvišja nacionalna priznanja za inovativnost v Sloveniji.
• Ker s prejemom priznanja dobite dodatno potrditev in povratno informacijo ali ste na pravi poti.
• Ker priznanja prinesejo dodatne točke pri referencah na slovenskih razpisih za razvojna sredstva.
• Ker s sodelovanjem vstopate in postajate del vedno večje skupnosti slovenskih inovatork in inovatorjev.
• Ker je prejeto priznanje verodostojna in odmevna promocija vašega podjetja.
• Ker vam priznanje poveča kredibilnost v poslovnih pogovorih s partnerji doma in v tujini.

Nagrajeni inovatorji in inovacije bodo razglašeni in predstavljene na javni podelitvi v mesecu juniju 2021.

RAZPIS za izbor  
najboljših inovacij v 
Podravski regiji 2021

Inovacijski izziv 2021: 
inovacije, ki rešujejo 
izzive covid-19

RAZPIS JE OBJAVLJEN NA SPLETNI STRANI ŠGZ: 

WWW.STAJERSKAGZ.SI 

ROK PRIJAV: 15.4.2021
VEČ INFORMACIJ: 
LIDIJA MAJCEN, T: 02 220 87 25


