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2 Poslovni razgledi Pomurje 

Pomurska gospodarska zbornica je kot vodilni partner v projektu »right Profession« oblikovala čezmejno 
projektno partnerstvo. osnovno vodilo za oblikovanje projektnega partnerstva in odločitve za izvedbo 
skupnega projekta na slovenski in madžarski strani meje je bilo dejstvo, da se srečujemo s kroničnim 
pomanjkanjem poklicno usposobljenega kadra, ki ga podjetja potrebujejo. dejstvo pa je, da je odnos 
tistih, ki vplivajo na mladino pri odločanju za šolanje, predvsem njihovih staršev, do teh poklicev odklonilen. 
območji na obeh straneh meje se soočata s skoraj enako problematiko in skupaj lahko najdemo metode, 
s katerimi bomo v okolju razblinili stereotipe o posameznih poklicih in pridobili zaupanje vanje tako pri 
mladih kot pri nekoliko starejših. 

Splošni cilj projekta je zaustaviti rast števila 
mladih brezposelnih, ki končajo šolanje, a 
zaradi neustrezne izobrazbe ne morejo dobiti 
službe ter prispevajo k strukturni brezposelnosti 
v regiji. Čezmejni cilj pa je predvsem okrepitev 
pretoka delovne sile med državama. Seveda 
pa bodo naše aktivnosti v pomoč tudi tistim, 
ki pripravljajo proces izobraževanja, da bo ta 
bolje prilagojen zahtevam trga.  

Projektno partnerstvo, ki smo ga oblikovali na 
podlagi dolgoletnih izkušenj in sodelovanja, 
je logična posledica postavljenih ciljev in 
vključuje ključne predstavnike delodajalcev v 
čezmejni regiji ter podjetniško podporno okolje. 
Na Madžarskem sta to gospodarski zbornici 
Železne in Zalske županije ter Center za delo 

Zahodne prekdonavske regije, na Slovenski 
strani pa Pomurska gospodarska zbornica, 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska 
Sobota, Razvojni center Murska Sobota in 
Center novih idej in vizij Ljutomer. 

Ciljne skupine

Glavna ciljna skupina našega projekta so mladi, 
ki se odločajo za svojo poklicno pot (učenci 
od 6. do 8. razreda osnovnih šol na slovenski 
strani ter učenci 9. in 10. razreda poklicnih 
šol na madžarski strani). Seveda so ciljna 
skupina tudi starši, ki v veliki meri odločajo o 
nadaljnji poti svojih otrok. Da bi projekt lahko 
izvajali in se približali ciljni skupini, smo k 
sodelovanju povabili ravnatelje, učitelje in 

druge ponudnike formalnega in neformalnega 
poklicnega usposabljanja in izobraževanja ter 
zavod za zaposlovanje. Seveda pa k sodelovanju 
vabimo tudi podjetja, ki boste z izraženimi 
potrebami po določenih poklicnih prispevala 
k sistemskemu informiranju mladih o poklicih, 
ki imajo v tem okolju perspektivo in možnost 
čimprejšnje zaposlitve. 

Projekt bo trajal naslednja tri leta.

PROJEKT
PrAvi PoKliC zA rAzvoJ - right ProfESSion

neposredni učinki projekta bodo: 
 promocija deficitarnih in 

perspektivnih poklicev prihodnosti 
med mladimi, njihovimi starši ter 
učitelji,  

 obiski podjetij in delavnic z namenom 
spoznati poklice, 

 predstavitev deficitarnih poklicev v 
zloženkah in na sejmu, 

 razstava poklicev, 

 brošure z glavnimi rezultati analize 
stanja, o perspektivnih poklicih in 
pogojih zaposlovanja v sosednji 
državi,

 predstavitev perspektivnih in 
deficitarnih poklicev na filmih, 

 analiza trga dela, 

 izobraževanje odraslih,

 ter večje poznavanje razmer na obeh 
straneh meje skozi izmenjavo mnenj, 
izkušenj ter dobrih praks. 

P r E d S t A v l J A M o
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Gotovo je to razlog za optimistično gledanje 
v prihodnost, a ne moremo mimo dejstva, da 
je Pomurje regija, v kateri že kar kronično 
primanjkuje ustrezno izobraženega kadra. 
Še posebej to velja za poklice s tehničnim 
predznakom. Tovrstnega kadra v regiji žal že 
danes nimamo dovolj, kaj šele da bi ga imeli 
dovolj za morebitne nove poslovne priložnosti, 
ki bi pomenile tudi zapolnjevanje novih, večjih 
proizvodnih kapacitet. 

Žal je odnos tistih, ki vplivajo na mlade pri 
njihovih odločitvah za šolanje, do teh poklicev 
negativen. V prvi vrsti gre pri tem za starše otrok, 
ki tako ravnajo predvsem zaradi negativnih 
izkušenj iz preteklosti; velikokrat tudi lastnih.  

Na zbornici smo se tega problema lotili sistemsko. 
Skupaj s projektnimi partnerji in seveda z  vami 
bomo v naslednjih treh letih preko projekta 
»Pravi poklic« v stiku z mladimi, ki se odločajo 
za svojo poklicno pot. Nagovarjali pa bomo 
tudi njihove starše, ki v veliki meri zavestno ali 
nezavedno vplivajo na odločitve o nadaljnji poti 
svojih otrok. A hkrati se moramo zavedati, da 
brez aktivnega sodelovanja vseh podjetij, tako 
malih kot velikih, ne bomo izluščili poklicev, ki 
jih pri svojih dejavnostih potrebujete danes in 
jih boste potrebovali v prihodnje. 

Naš cilj je, da mlade prepričamo in navdušimo za 
možnosti, ki jim jih ti poklici ponujajo. Seveda 
je cilj tudi to, da pridobimo poklice, jih bomo 
potrebovali v prihodnosti.

Ker pa težave s kroničnim pomanjkanjem 
tehničnih poklicev obstajajo že sedaj, si 
veliko obetamo od delovanja regijskega 
Medpodjetniškega izobraževalnega centra 
(MIC), ki je bil ustanovljen pred kratkim. Ta 
bo vez med podjetji in poklicnimi šolami ter 
tista inštitucija, ki mora poskrbeti za hitro in 
kakovostno usposabljanje in izobraževanje 
kadrov, ki jih podjetja potrebujejo »zdaj in 
takoj«.

Z vsemi naštetimi aktivnostmi smo že začeli. 
V čim krajšem času želimo v okolju zagotoviti 
ustrezne izobraževalne programe in ustrezne 
kadre. Tako mladim kot podjetjem bi radi dali 
priložnosti in možnosti za napredek in razvoj; 
s tem pa bo se bo razvijala in napredovala tudi 
celotna regija.

Želim vam prijetno dopustovanje in čim hitrejše 
polnjenje »baterij«!

Po spodbudni analizi podatkov gospodarjenja naših podjetij se nam 
postavlja vprašanje, ali res postajamo zanimivo poslovno okolje in 
regija priložnosti. Prvič po desetih letih so namreč naša podjetja na 
račun povečane gospodarske aktivnosti zabeležila hitrejšo rast od 
nacionalnega povprečja. 
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Robert Grah
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PovzEtEK inforMACiJE o PoSlovAnJu 
goSPodArSKih druŽb, SAMoStoJnih 
PodJEtniKov in zAdrug v PoMurSKi 
rEgiJi v lEtu 2010

Če pogledamo rezultat pred obdavčitvijo, so 
pomurske družbe leto 2010 zaključile celo z 
dobičkom, saj so bili skupni prihodki višji od 
skupnih odhodkov za znesek neto celotnega 
dobička1 v višini 453 tisoč  evrov. Če pri tem 
upoštevamo še znesek obračunanega davka 
iz dobička uspešnih družb (7.167 tisoč evrov) 
ter znesek odloženih davkov (966 tisoč evrov), 
je končni rezultat poslovanja pomurskih 
gospodarskih družb neto čista izguba2 v 
višini 7.680 tisoč evrov, kar je za več kot 
polovico manj kot v letu 2009. Takšen rezultat 
je posledica očiščenih bilanc, predvsem pri 
srednjih družbah, ki so na račun oslabitve 
premoženja v letu 2009, v bilancah izkazovale 
še visoke izgube (36.249 tisoč evrov), medtem 
ko so leto 2010 zaključile z neto čistim 
dobičkom v višini 1.125 tisoč evrov.

Po obsegu gospodarske aktivnosti in vplivu 
na končni poslovni rezultat so v ospredju 
družbe s področja delovno intenzivne 
predelovalne dejavnosti. 230 družb v tej 
dejavnosti je v primerjavi z letom poprej 
ustvarilo 2,6-krat nižji obseg neto čiste 
izgube v končni višini 13.593 tisoč evrov. 
Najvišji dobički so bili ustvarjeni pri 
proizvodnji kovinskih izdelkov, živil in 
motornih vozil, prikolic ter polprikolic. Do 
manj ugodnih premikov je prišlo pri sicer 
najuspešnejših družbah s področja trgovine 
in gradbeništva. Družbe iz prvega področja 
so zmanjšale obseg neto čistega dobička za 
65,4 %, družbe iz slednjega pa za 29,3 %. 

Ugodnejše rezultate beležimo predvsem na 
račun boljše gospodarske aktivnosti družb. 
Tako so družbe v regiji prvič po več letih 
beležile hitrejšo rast prihodkov (8,8 %) od 
vseh družb v republiki in to za 1,5 odstotne 
točke. Obseg odhodkov (rast 7,7 %) je bil 
nižji za 0,8 odstotne točke. Ugodnejšo rast 
beležimo tudi pri neto dodani vrednosti 
(rast 5,4 %), saj je bila višja za 0,9 odstotne 
točke. Pomurske družbe tako prvič po več 
letih v celotni gospodarnosti ne zaostajajo. 
Celotna gospodarnost poslovanja je tako 
na enaki ravni kot v republiki, družbe v 
regiji nekoliko zaostajajo pri gospodarnosti 
poslovanja. Obseg skupnih prihodkov je v 
regiji uspelo povečati 816 družbam. Med 
vsemi prihodki najvišjo rast beležimo pri 
prihodkih na trgih EU (31 %). Prihodke na 
tujih trgih je uspelo povečati 300 družbam 
v regiji. Najbolj izvozno dejavne so družbe 
s področja predelovalne dejavnosti, 
natančneje družbe s področja proizvodnje 
kovinskih  izdelkov, strojev in naprav.

Kljub ugodnim premikom temeljnih 
ekonomsk ih kategorij,  ekonomska 
moč regije stagnira. Tako ostaja delež 
prihodkov (2,4 %), odhodkov (2,4 %), neto 
dodane vrednosti (2,5 %) in ustvarjenih 
dobičkov nespremenjen (1,8 %). Občutno 
se je zmanjšal le delež v izgubah (1,9 %). 
Razkorak z republiko še vedno ostaja. 
V Pomurju zaostajamo pri prihodkih 
na zaposlenega za 32 %, pri neto dodani 

uspešnost poslovanja pomurskega gospodarstva je v zadnjih desetih letih precej nihala. Po 
letu 2007, ko je gospodarstvo zabeležilo najboljši poslovni rezultat, se je trend obrnil navzdol. 
rezultati so se slabšali vse do leta 2010, ko je pomurskim gospodarskim družbam ponovno 
uspelo izboljšati poslovni rezultat glede na leto poprej. 

1 Neto celotni dobiček je pozitivna razlika med prihodki in odhodki. 
2 Neto čista izguba je neto celotna izguba, povečana za obračunane davke in zmanjšana za neto odložene davke oz. negativna razlika med 
čistim dobičkom in čisto izgubo. 
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vrednosti na zaposlenega za 28 % in pri 
bruto plači na zaposlenega za 16 %. Gledano 
po regijah pomurske družbe tudi letos 
dosegajo najnižjo neto dodano vrednost na 
zaposlenega (25.799 evrov), prav tako so bile 
delavcem v  regiji izplačane najnižje plače 
(1.152 evrov). Še najbolj se pomurskemu 
povprečju približa Notranjsko-kraška 
regija s 27.040 evri neto dodane vrednosti 
in 1.172 evri plače na zaposlenega. 

V Pomurju so v letu 2010 pozitivno poslovali 
le samostojni podjetniki. Letno poročilo na 
poenotenih obrazcih je predložilo 3.339 
podjetnikov. Ugotovili so neto podjetnikov 
dohodek v višini 13.005 tisoč evrov. 75,3 % 
vseh podjetnikov je izkazalo podjetnikov 
dohodek v višini 17.383 tisoč evrov, 24,0 % 
podjetnikov negativni poslovni izid v višini 
4.378 tisoč evrov, preostali podjetniki so 
poslovali s pozitivno ničlo. 

Pozitivni končni izid je bil ugotovljen na 
vseh področjih dejavnosti. Najuspešneje 
so poslovali podjetnik i s področja 

gradbeništva. Podjetniki te dejavnosti 
imajo 885 zaposlencev, s katerimi so 
ustvarili 20,1 % vseh čistih prihodkov od 
prodaje in izkazali najvišji neto podjetnikov 
dohodek v višini 2.994 tisoč evrov in neto 
dodano vrednost v višini 17.951 tisoč evrov. 
Največ podjetnikov v Pomurju ima kot 
glavno dejavnost registrirano dejavnost 
G (Trgovina, vzdrževanje in popravila 
motornih vozil). 566 podjetnikov tega 
področja je zaposlovalo 14,2 % vseh 
delavcev in z 17,4 % vseh sredstev ustvarilo 
18,9 % vseh čistih prihodkov od prodaje 
v regiji.

Podjetniki v Pomurju so v letu 2010 za-
poslovali 3.312 delavcev, kar pomeni 20,3 
% delavcev zaposlenih v družbah Pomurske 
regije oziroma 6,6 % vseh delavcev zapos-
lenih pri podjetnikih na ravni republike. 
Največ zaposlenih (44,7 %) in največ čistih 
prihodkov od prodaje (88.632 tisoč evrov) 
so ustvarili podjetniki, ki razpolagajo s 
40,2 % vseh sredstev in so imeli od 2 do 5 
zaposlencev3. V povprečju je delavec zapo-
slen pri podjetnikih, mesečno prejel 841 
evrov bruto plače (v republiki 864 evrov), 
kar je za 311 evrov manj od zaposlenega v 
pomurskih gospodarskih družbah.

Temeljni kazalniki o 
poslovanju podjetni-
kov v regiji in republi-
ki kažejo na zaostaja-
nje regije za državo. 
Pomurski podjetniki 
so dosegli slabšo ce-
lotno gospodarnost in 
slabšo gospodarnost 
poslovanja. Pri pri-
hodkih na zaposlene-
ga zaostajajo za 20,3 
%, pri ustvarjenem 
neto podjetnikovem 
dohodku na zaposle-
nega za 27,8 % in pri 
neto dodati vrednosti 
na zaposlenega za 13,8 
%. Pomurski podjetni-
ki so uspešnejši pri 
donosnosti sredstev in 
kapitala. Na 100 evrov 
kapitala so ustvarili 
79 evrov neto dodane 

vrednosti (v republiki 66 evrov), na 100 
evrov sredstev pa 35 evrov neto dodane 
vrednosti (v republiki 34 evrov). Izboljšala 
se je tudi čista dobičkovnost prihodkov za 
2,2 %, medtem ko se je na nivoju države 
poslabšala za 0,7 %. 

V letu 2010 je v Pomurju poslovalo 36 
zadrug. Ustvarile so neto čisto izgubo 
v višini 289 tisoč evrov, kar predstavlja 
56,8 odstotni delež v republiki Sloveniji. 
Na ta delež so najbolj vplivale zadruge s 
področja dejavnosti gradbeništva (42,8 %) 
in trgovine (34,8 %). Pomurske zadruge so 
dosegle za 2,7 % višjo rast prihodkov in 
odhodkov kot zadruge na nivoju države. 
Ustvarile so za 9,4 odstotne točke višjo 
rast neto dodane vrednosti. Prihodki na 
zaposlenega so znašali 320.819 evrov, 44,4 
% več kot v republiki, in bruto plača 1.248 
evrov, kar je za 73 evrov več kot v republiki.

Prispevek pripravili: 
Simona Bukovec in Klavdija Gjergjek, 
Izpostava AJPES Murska Sobota

3 Nosilci dejavnosti oziroma lastniki niso vključeni v število zaposlenih.

P o S l o v n i  r A z g l E d
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izbor inovACiJ zA PodElitEv 
PriznAnJ v PoMurSKi rEgiJi 
zA lEto 2010

Ocenjevalna komisija, ki je del Odbora za razvoj, 
inovacije in konkurenčnost Pomurskih podjetij in 
so jo sestavljali mag. Daniel Copot, dr. Majda Bagar 
Povše in Silvijan Čivre, je ocenila prispele inovacije za 
leto 2010 v skladu z veljavnim pravilnikom ter prve tri 
poslala še na ocenjevanje na nacionalni nivo.

Merilom za dodelitev priznanj, ki so inventivnost, 
gospodarski rezultati in trajnostni vidik, so zadostili 
naslednji prejemniki priznanj:

Pomurska gospodarska zbornica je 
z namenom spodbujanja inovativne 
dejavnosti v regiji že desetič objavila 
razpis za podelitev priznanj najboljšim 
inovacijskim dosežkom.

zap. št. inovator nagrada Podjetje naziv inovacije

1. Razvojna enota ELTI »zlata« Elti d.o.o.
naprava za združevanje radiofrekvenčnih 
signalov z integriranimi sklopi za priključitev in 
nadzor ojačevalnih stopenj

2. Edvard BOKAN »srebrna« Arcont d.d. robotska celica za varjenje in brušenje

3.
Tehnološka priprava proizvodnje 
NAFTA STROJNA
mag. Štefan HOZJAN

»srebrna« nafta Strojna d.o.o. inovativen način gradnje večjih rezervoarjev

4.
VARIS TOP design studio
Silvijan ČIVRE

»srebrna« varis top d.o.o. industrijski design radiatorja olivia

5. Boštjan PINTER »srebrna« Arcont d.d. Sistem stopniščnih enot

6. Andrej SMODIČ »srebrna« Panvita d.d.
razvoj in izdelava specialne škropilne armature 
za tretiranje jagod na grebenih fragadrift 3x

7.
Janez BUKOVEC
Drago BIBIANKO
Milan DOMINKO

»srebrna« Proconi d.o.o. Stiskalnica za zapiranje roladic

Podelitev nagrad bo v 
mesecu novembru, na letni 
konferenci Pomurskega 
društva za kakovost.

P o S l o v n i  v z g l E d
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KAKo PoSlovAti z AvStriJo  
Po 1. MAJu 2011?

V Avstriji se lahko, pod pogoji, ki jih določi 
Avstrija, začasno opravljajo:

• storitve v reguliranih dejavnostih  ali 

• storitve v nereguliranih dejavnostih. 

V primeru opravljanja storitev v reguliranih 
dejavnosti je potrebno opravljanje takšnih 
storitev v Avstriji priglasiti. 

V primeru opravljanja storitev v neregulirani 
dejavnosti opravljanja storitev ni potrebno 
priglasiti, kar pomeni, da lahko podjetnik v 
Avstriji sam prosto opravlja takšne storitve. To 
velja za samostojnega podjetnika, ki bo storitve 
opravljal v Avstriji sam, brez svojih zaposlenih. 

• PriglASitEv oPrAvlJAnJA StoritEv v 
rEgulirAnih dEJAvnoStih

Regulirane dejavnosti v Avstriji določa 
avstrijski zakon o obrti v 94. členu (GewO). 
Gre za seznam reguliranih poklicev oziroma 
obrti, ki niso nujno enake ali podobne 
slovenskim. Določene slovenske dejavnosti 
je težko pretolmačiti v avstrijske. V primeru 
kontrole se lahko šteje napačna priglasitev 
dejavnosti za nično. 

Možno je priglasiti več dejavnosti hkrati. 

• KAKŠEn JE PoStoPEK PriglASitvE?

Slovensko podjetje mora priglasit i 
opravljanje regulirane dejavnosti pri 
avstrijskem ministrstvu za gospodarstvo – 
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie 
und Jugend (BMWFJ).

BMWFJ – Abteilung I/9; Stubenring 1, 
1011 Wien; e-pošta: post@i9.bmwfj.gv.at;  
Faks: +43-1-71100 12205

Prijavi je potrebno priložiti v originalu ali 
overovljeni kopiji v overovljenem nemškem 
prevodu:

 - EU potrdilo v  skladu z Direktivo 
2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvali-
fikacij (potrdilo, da je imetnik zakonito 
ustanovljen v državi članici z namenom 
opravljanja zadevnih dejavnosti in da mu 
v trenutku izdaje potrdila ni prepovedano 
izvajanje (niti začasno) teh dejavnosti). 

Potrdilo izdaja Obrtno podjetniška zbor-
nica Slovenije za svoje člane, za nečlane pa 
pristojno ministrstvo (Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve).

 - Izpisek AJPES 
 - Potrdilo o dosedanjem opravljanju de-

javnosti, ki se priglaša. Če slovensko podjetje 
v zadnjih 10-tih letih pred priglasitvijo de-
javnosti v Avstriji ni najmanj 2 leti delovalo 
v Sloveniji, je pred priglasitvijo regulirane 
dejavnosti v Avstriji treba izvesti priznanje 
poklicne kvalifikacije ali dokazati, da je de-
javnost/izobrazba tudi v Sloveniji regulirana. 

 - Potrdilo o državljanstvu in/ali potrdilo o 
poklicni kvalifikaciji samostojnega podjet-
nika oziroma zakonitega zastopnika

Priglasitev je veljavna 1 leto in jo je potrebno 
obnavljati. 

• PriglASitEv nAPotEnih dElAvCEv

Ko bo podjetje želelo začasno opravljati svoje 
storitve na avstrijskem trgu s svojimi zapos-
lenimi, mora te napotene delavce priglasiti. 
To mora podjetje storiti ne glede na to ali bo 
storitve opravljalo v regulirani, delno regulirani 
ali neregulirani dejavnosti.

Priglasitev se opravi pri Centralni koordinac-
ijski točki za nadzor ilegalnega zaposlovanja 
oz. finančni policiji pri Zveznem ministrstvu 
za finance (Zentrale Koordinationsstelle des 
Bundesministeriums für Finanzen und die 
Kontrolle illegaler Beschäftigung; KIAB).
 
• KAKŠEn JE PoStoPEK PriglASitvE 

nAPotEnih dElAvCEv?

KIAB; e-pošta: post.zko@bmf.gv.at; 
Fax: +43-1-51433/5910069

Prijavo za vsakega napotenega delavca mora 
podjetje vložiti najmanj en teden pred pričetkom 
izvajanja del in sicer na obrazcu:

- KIAB 3 (http://formulare.bmf.gv.at/service/
formulare/inter-steuern/pdfs/9999/kiab3.pdf)

Obrazcu je potrebno priložiti obrazec E101/
A1 (potrdilo o urejenem socialno-zdravstvenem 
zavarovanju, ki ga izda Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije)

Po vstopu Slovenije v 
Evropsko unijo leta 2004 so 
se slovenskim podjetnikom 
odprle številne priložnosti 
za uspešno in neovirano 
poslovanje v tujini. A nekatere 
države članice, med njimi 
tudi Avstrija, so se dostop do 
svojega trga odločile omejiti 
za nekaj dodatnih let. Skrajni 
rok za popolno sprostitev 
trga je tako bil maj 2011 in 
pred dvema mesecema so se 
umaknile še zadnje ovire pri 
opravljanju storitev v Avstriji. 
dokončno odprtje avstrijskega 
trga na eni strani podjetnikom 
prinaša nove priložnosti za 
posle in večji zaslužek, na drugi 
strani pa številne in zamudne 
administrativne postopke 
ter dosledno izpolnjevanje 
predpisov, za kar skrbijo do 
tujcev zelo pozorni inšpektorji. 
nedvomno pa je, da se bodo 
v prihodnosti povečale 
poslovne priložnosti tako za 
slovenska kot za avstrijska 
podjetja.

da bo začetek lažji, smo za vas 
pripravili navodila, kako se lotiti 
poslovanja in na kaj morate 
biti pri tem pozorni.

P r E d S t A v l J A M o
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• KAJ PA v PriMEru drŽAvlJAnov trEtJih 
drŽAv?

Državljane tretjih držav, zaposlene pri slov-
enskem delodajalcu, lahko delodajalec prav 
tako napoti na delo v Avstrijo, pri čemer je 
potrebno obrazcu KIAB 3 priložiti dovoljenje, 
na podlagi katerega je delavec v Sloveniji za-
poslen (dovoljenje za delo, dovoljenje za stalno 
bivanje idr.) in navesti, kateri pristojni organ 
je dovoljenje izdal (opravilna številka, datum 
izdaje in rok trajanja). 

• zAhtEvAni doKuMEnti v PriMEru 
nAdzorA nAPotEnih dElAvCEv

Delavci morajo imeti ves čas napotitve pri sebi 
naslednja dokazila:

 - obrazec A1 oz. E101 (potrdilo o urejenem 
socialno-zdravstvenem zavarovanju, ki ga 
izda Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije), 

 - kopijo potnega lista, 
 - kopijo odobrene prijave napotitve, 
 - kopijo pogodbe z naročnikom t.j. avstri-

jskim partnerjem, 
 - potrdilo o priglašeni dejavnosti (če je to 

potrebno), 
 - kopijo slovenskega obrtnega dovoljenja 

(event.), 
 - kopijo pogodbe o zaposlitvi (event.). 

Napoteni delavci morajo izkazati, da je njihova 
višina plače za čas opravljanja dela v Avstriji v 
skladu z avstrijskimi kolektivnimi pogodbami 
ustrezne dejavnosti. 

To lahko dokazujejo:

 - s pogodbo o delu, 
 - potrdilom o bančnih nakazilih med delo-

dajalcem in delavcem, 
 - potrdilom o pravicah in obveznostih med 

delavcem in delodajalcem, ki vsebuje tudi 
navedbo višine plače. 

Dokumenti o višini plače delavca morajo biti 
v nemškem jeziku.

• KAJ JE PotrEbno uPoŠtEvAti Pri 
oPrAvlJAnJu StoritEv z nAPotEniMi 
dElAvCi v AvStriJi?

Avstrija je s 1. 5. 2011 sprejela zakon o boju 
proti socialnemu in plačilnemu dumpingu, 
ki določa, da mora tuji delodajalec (npr. slov-
enski) v času napotitve delavcev v Avstrijo  za 
le-te spoštovati delovnopravne pogoje v skladu 
z avstrijsko zakonodajo. 

Kot osnovna (minimalna) plača se šteje v kole-
ktivni pogodbi določena minimalna bruto plača 
brez dodatkov, doplačil, preplačil, nedenarnih 
prejemkov, upošteva pa se izplačilo nadur 
ter izplačilo prekomernega dela. Poleg tega 
je potrebno upoštevati določila o delovnem 
času, dopustu itd.

Za področje gradbeništva je treba upoštevati 
tudi vplačila v Sklad za dopust in odpravnine 
gradbenih delavcev (Die Bauarbeiter- Urlaubs- 
und Abfertigungskasse oz. BUAK), ki trenutno 
znašajo najmanj 33,67 EUR na delavca na dan. 

• PriSPEvKi

Prispevki za socialna zavarovanja se za napo-
tene delavce plačujejo v Sloveniji. 

• dohodninA

Dohodnina se plača v Sloveniji, če delavec v 
koledarskem letu ni napoten v Avstriji za več 
kot 183 dni.

• KAzni

Nespoštovanje plačila osnovne oz. minimalne 
plače se kaznuje, in sicer z:

 - do 10.000 EUR, če se ugotovijo kršitve pri 
manj kot 3 delavcih, 

 - 2.000 do 20.000 EUR, če gre za ponovitev 
kršitve ali kršitev pri več kot 3 delavcih, 

 - do 50.000 EUR, če gre za ponovitev kršitve 
pri več kot 3 delavcih. 

Možne kazni so med drugim:

 - enoletno prepoved opravljanja dejavnosti 
 - odvzem obrtnega dovoljenja 
 - vpis v evidenco prekrškov 
 - dobiček iz takšnega posla lahko zapade 

državi idr. 

pripravila Pravna služba GZS 
pravnasluzba@gzs.si

Vabljeni na Bencinski servis Nafta v 
Petišovcih, kjer vam nudimo:      

- visoko kvalitetna goriva iz najsodobnejše 
rafinerije MOL v Százhalombatti,

- kvalitetna motorna olja,

- kvalitetna sredstva in naprave za nego in  
zanesljivo delovanje vozil,

- pijače in prigrizke,

- plin za gospodinjstvo,

- možnost pranja vozila v ročni avtopralnici,

- možnost ugodnega plačila s plačilno 

 kartico Nafta.

Možnost naročila kurilnega olja in dizla 
na brezplačno telefonsko številko  080 10 45

Svojo žejo lahko potešite v baru Nafta, 

kjer vas čaka prijazno osebje.

Lepo je, če stvari enostavno delujejo.

P r E d S t A v l J A M o



PROJEKT CREAMED - 
SPodbuJAnJE KrEAtivnoSti in inovAtivnoSti  
Kreativnost je pomemben dejav-
nik pri generiranju novih idej in 
spodbujanju inovativnosti. vsi 
se strinjamo, da sta tako kreativ-
nost kot inovativnost pomemb-
na dejavnika trajnostnega razvo-
ja, povečanja konkurenčnosti in 
s tem povezane gospodarske 
rasti, ki omogoča blaginjo. A kaj  
je kreativnost? Je mogoče biti 
dovolj kreativen znotraj meja 
znanih konceptov razmišljanja? 
Je za kreativnost potrebno stopiti 
čez to mejo in stvari pogledati in 
razumeti z drugega zornega kota, 
ki ne sledi ustaljenemu logičnemu 
mišljenju? Kakšno je razmerje med 
kreativnostjo in inovativnostjo – 
je možno govoriti o enem ali več 
konceptih? 

V okviru projekta CreaMed, pri katerem 
Regionalna razvojna agencija Mura sodeluje 
kot partner v konzorciju, želimo z aktivnostmi 
približati te koncepte tako oblikovalcem 
politik kot podjetjem in širši javnosti. Pregled 
različnih politik spodbujanja kreativnosti 
v mediteranskih regijah in primerjava 
kazalnikov za spodbudno okolje nam 
omogoča, da skupaj generiramo set priporočil  
in ukrepov. 

Na seminarju kreativnosti, ki ga skupaj z 
mag. Nastjo Mulej organiziramo 23. avgusta 
2011, se bomo osredotočili na tri strani 
kocke kreativnosti: proces kreativnosti 
(orodja za spodbujanje, krepitev, zaznavanje 
in organiziranje kreativnosti; kreativnost 
kot mentalni ali organizacijski proces), 
kreativne industrije (od mode do filmov, od 
oblikovanja do oglaševanja; kreativnost kot 
del gospodarstva) in kreativno okolje (prostor, 
arhitektura, okolje, mesta; kreativnost kot 
pojavljajoči se element določenega prostora). S 
predavatelji vam bomo predstavili tudi glavne 
koncepte Edvarda De Bona, guruja s področja 
kreativnega razmišljanja.

Ena glavnih aktivnosti in ključnih  ciljev je 
tudi vključevanje podjetij, ki si želijo izboljšati 
ali spremeniti pristope kreativnosti. Desetim 
podjetjem nudimo možnost, da se vključijo v 
pilotne aktivnosti, v okviru katerih bodo imeli 
možnost spoznati najbolj relevantne tehnike 
kreativnosti, ki jih lahko uporabijo v okviru 
podjetja. Strokovnjaki s področja kreativnosti 
in inovativnosti jih bodo usposabljali in 
vodili skozi procese zaznavanja problemov, 
generiranja in ocenjevanja idej. 

Več informacij o projektu najdete na:  
http://www.creativity4med.eu

Dodatne informacije na Regionalni razvojni 
agenciji Mura pri kontaktni osebi: Helga 
Lukač, e-pošta: helga@rra-mura.si, telefon: 
02 534 80 25.

r A z g l E d
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Podjetje Saubermacher-Komunala, ki je nastalo 
v letu osamosvojitve Slovenije, letos praznuje 
20. obletnico uspešnega delovanja. Pogovarjali smo 
se z direktorjem podjetja g. dragom dervaričem, ki 
z optimizmom in številnimi novimi načrti ter jasnimi 
cilji zre v prihodnost. 

Podjetje Saubermacher-Komunala 
se ukvarja z gospodarnim 
ravnanjem z odpadki. lahko 
poveste, kaj to pomeni v praksi?
Slovenija je z vstopom v EU sprejela in v 
svoj pravni red povzela ureditev EU tudi na 
področju ravnanja z odpadki. Ta predpisuje 
prioritetni vrstni red ravnanja z odpadki; 
prvo mesto zaseda preprečevanje nastajanja, 
nadaljuje se s ponovno uporabo in zaključuje 
z odlaganjem. Izpolnjevanje teh določil 
predstavlja gospodarno ravnanje z odpadki.

vaše podjetje skupaj z državo 
letos praznuje svoj 20. rojstni dan. 
Kako bi ocenili prehojeno pot?
Letos obeležujemo enega od večjih mejnikov 
v zgodovini podjetja. Po uspešno izpeljanem 
pilotnem projektu ločenega zbiranja 
odpadkov v takratni občini Murska Sobota in 
večmesečnih pogovorih, je bilo 2. aprila 1991 v 

sodni register vpisano podjetje Saubermacher-
Komunala Murska Sobota d.o.o., podjetje 
v avstrijski in slovenski lasti. Občina 
Murska Sobota je podjetje Saubermacher-
Komunala pooblastila za zbiranje in odvoz 
odpadkov. V letu 1991 je bilo razdeljenih 
8 tisoč zabojnikov. Postavljeni so bili v 
Murski Soboti, Moravskih Toplicah, Krogu, 
Satahovcih, Puconcih, Gorici, Martjancih, 
Tešanovcih, Filovcih in Bogojini. V letu 
1992 je bil v odvoz odpadkov zajet del od 
Beltincev do Petanjcev, Cankove, skupaj 
okrog dva tisoč novih zabojnikov. V letu 
1993 se je začel intenzivno urejati odvoz 
na Goričkem in tako je bila v organiziran 
odvoz komunalnih odpadkov zajeta celotna 
takratna občina Murska Sobota.

To so bili začetki. Na prehojeno pot smo 
ponosni. Ponosni smo na delo pionirjev, 
na delo nekdanjih in sedanjih sodelavcev. 

Z zadovoljstvom lahko pogledamo na 
prehojenih (resda včasih tudi kar pretečenih) 
20 let. Upal bi si trditi, da smo pustili v okolju, 
kjer delujemo, močan pečat. Bilo je veliko 
lepih trenutkov, pa tudi čez kar nekaj ovir, 
težav, polen pod nogami smo morali stopiti. 

Če sledimo razvoju dogodkov v 
podjetju Saubermacher-Komunala, 
z lahkoto opazimo, da nikoli niste 
dokončno zadovoljni z doseženim, 
ampak strmite k vedno novim 
dosežkom. v letu 2010 ste potrdili 
novo petletno strategijo razvoja. 
Kaj je vodilo vašega delovanja? 
Kakšni so načrti za prihodnost?
V podjetju Saubermacher-Komunala imamo 
jasno določeno vizijo, točno začrtano 
strategijo razvoja. Vemo, kaj je naše 
poslanstvo in katere so naše vrednote. Imamo 
svoje dolgoročne in kratkoročne načrte, 
pripravljene imamo konkretne projekte. 
Imamo visoko usposobljene, strokovne in 
kompetentne sodelavce, ki imajo veliko 
znanja, izkušenj, sposobnosti in motivacije, 
da bodo te projekte tudi realizirali. V okviru 
projekta definiranja strategije razvoja 
podjetja v obdobju 2010 – 2015 smo kot 
naše poslanstvo zapisali, da »Ustvarjamo 
zdravo okolje«. Za zaposlene (za delo 
primerni delovni pogoji), za bivanje (skrb 
za čisto naravo), za ostale deležnike (kupci, 
dobavitelji, lastniki, ožja in širša družbena 
skupnost). Prve in osnovne vrednote, ki jih 
gojimo v podjetju, so usmerjenost h kupcem, 
skrb za zaposlene, poslovna odličnost 
in gospodarnost. Naša vizija se glasi: 
Postajamo vodilno podjetje, ki nudi celovite 
rešitve gospodarnega ravnanja z odpadki v 
Sloveniji; merjeno po zadovoljstvu strank, 
inovativnosti in zadovoljstvu zaposlenih.

20 lEt PodJEtJA 
SAubErMAChEr-KoMunAlA

P o S l o v n i  v z g l E d
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Z optimizmom zremo v prihodnost. S 
podporo lastnikov bomo ob nadaljevanju 
uspešnih in partnerskih odnosov z našimi 
strankami, zgodbo o uspehu pisali še naprej. 
Zaupajte nam tudi v prihodnje. Ustvarjali 
bomo zdravo okolje, z vami in za vas.

Prve in osnovne vrednote, 
ki jih gojimo v podjetju so 
usmerjenost h kupcem, skrb za 
zaposlene, poslovna odličnost 
in gospodarnost.

Saubermacher-Komunala je 
zgodba o uspešnem avstrijsko-
slovenskem partnerstvu. 
vidite svoje sodelovanje s tujci 
kot prednost ali slabost?
Podjetje Saubermacher-Komunala Murska 
Sobota je del mednarodne skupine 
Saubermacher, kar pomeni, da imamo preko 
skupine možnosti dostopa tako do znanja, 
izkušenj, primerov dobre prakse, kakor tudi 
do vseh obstoječih rešitev za gospodarno 
in okolju prijazno ter družbeno odgovorno 
odstranjevanje vseh vrst odpadkov. To 
je velika prednost. Sinergijski učinki pa 
seveda obstajajo tudi še na številnih drugih 
področjih.

vedno več podjetij tako v Pomurju 
kot v Sloveniji se zaveda pomena 
družbene odgovornosti. Kako jo 
kot prejemniki certifikata  
SA 8000 uresničujete pri vas? 
Žal v zadnjem času zelo veliko podjetij 
izkorišča družbeno odgovornost kot 
marketinško orodje. Prepogosto so družbeno 
odgovorni le v besedah in ne v dejanjih. 
Družbena odgovornost se začne pri 
vsakdanjih procesih, ki jih opravljamo v 
podjetju, pri slehernem posamezniku. Ni 
namreč dovolj, če je podjetje družbeno 
odgovorno le tako, da s finančnimi ali 
drugimi sredstvi podpira kulturo, šport 
in podobno v svojem okolju, ampak mora 
biti družbeno odgovorno do vseh, ki so 
neposredno ali posredno vpeti v delo 
podjetja. To so poleg kupcev zaposleni, 
lastniki, dobavitelji, lokalne skupnosti, 
državne institucije in ostala širša družbena 
skupnost.

V našem podjetju družbeno odgovornost 
uresničujemo skozi že navedene odnose 
do kupcev, zaposlenih, dobaviteljev, okolja, 

mladih, kulture, športa, lokalnih skupnosti, 
državnih institucij … Zaposlene nenehno 
obveščamo o tem, kako pomembno je 
njihovo delo, upoštevamo njihove želje in 
jih vključujemo v poslovne odločitve, jih 
nagrajujemo po rezultatih dela, nudimo 
stalno usposabljanje, ne zaposlujemo otrok 
in smo nediskriminatorni do različnega 
spola, rase, verske pripadnosti, imamo 
uveden standard varnosti in zdravja pri 
delu OHSAS 18001. Svojim dobaviteljem 
omogočamo, da za svojo kakovostno storitev 
ali izdelek prejmejo primerno plačilo v 
dogovorjenem roku, da nabavljamo izdelke 
in storitve, ki so okolju prijaznejše. V 
odnosu do okolja se družbena odgovornost 
izraža skozi vpeljan standard sistema 
ravnanja z okoljem ISO 14001 in s tem 
zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, 
skozi osveščanje prebivalcev z lastnimi 
publikacijami in s pomočjo lokalnih medijev. 
Mlade spodbujamo 
k okolju prijaznemu 
življenju s poudarkom 
na usposabljanju s 
področja gospodarnega 
ravnanja z odpadki, 
spodbujamo kakovost 
v šolah in izdajamo 
lastne publikacije za 
mlade. Sofinanciramo 
špor tne, ku lturne 
in druge prireditve. 
Z  o b č i n a m i  i n 
krajevnimi skupnostmi 
sodelujemo pri uvedbi 
ločenega zbi ra nja 
odpadkov, sanaciji 
d iv j i h  od la ga l i š č 
in s pomočjo pri 
o k o l j e v a r s t v e n i h 
programih spodbujamo 
kakovost in ravnanje 
z okoljem ter odprto 
komuniciramo z njimi, kar pomeni, da jim 
posredujemo želene podatke in rezultate 
podjetja. V odnosu do državnih institucij 
pa se družbena odgovornost kaže skozi 
sodelovanje z ministrstvi pri reševanju 
problematike ravnanja z odpadki in skozi 
redno ter pravočasno plačevanje vseh 
obveznosti (davki, prispevki …).

Družbena odgovornost je nekaj, kar 
omogoča podjetju ohranjanje ekonomske 
uspešnosti in doseganje poslovnih prednosti 
z izgrajevanjem ugleda in pridobivanjem 

zaupanja ljudi, ki delajo z nami ali živijo 
v bližini našega podjetja. Podjetju lahko 
prinese neposredne koristi in zagotovi 
njegovo dolgoročno uspešnost in razvoj.

Družbena odgovornost lahko 
podjetju prinese neposredne 
koristi in zagotovi njegovo 
dolgoročno uspešnost in razvoj.

Kako se v vašem podjetju soočate 
z gospodarskimi težavami, skozi 
katere se prebija Slovenija?
V podjetju se moramo poleg težav, ki jih 
prinaša situacija v gospodarstvu v Sloveniji 
in ki se kažejo predvsem v obliki zmanjšanja 
količin odpadkov iz industrije, pritiskih 
na znižanje cen in plačilni nedisciplini, 
spopadamo tudi z politiko reguliranja cen na 
področju izvajanja gospodarske javne službe 

ravnanja z odpadki. Že več kot desetletje so 
cene na tem področju zamrznjene, kar ob 
dejstvu, da pa na nabavni strani podjetje 
nabavlja na trgu, kjer se cene virov prosto 
oblikujejo, pomeni da se škarje čedalje bolj 
zapirajo in otežujejo poslovanje podjetja. 
Vendar lahko z zadovoljstvom ugotovim, da 
v podjetju s sistematičnim, inovativnim in 
načrtnim delom vseh zaposlenih, uspevamo 
razvijati nove storitve ter dosegati želene 
rezultate dela.

Saubermacher - Komunala
Murska Sobota d.o.o.

Saubermacher - Komunala
Murska Sobota d.o.o.

S podpisom te listine se zavezujem,
da sledim poslanstvu, viziji in vrednotam našega podjetja 

ter jih uresničujem pri svojem vsakdanjem delu.

Murska Sobota, dne 10.02.2011

USTVARJAMO ZDRAVO OKOLJE
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Postajamo vodilno podjetje, 
ki nudi celovite rešitve gospodarnega ravnanja z odpadki

 v Sloveniji.

»

»

P o S l o v n i  v z g l E d



ves čas svojega obstoja se trudite, 
da ljudi ozaveščate o pomenu 
ločenega zbiranja odpadkov. Se 
Pomurci že dovolj zavedajo svojih 
odgovornosti na tem področju?
Že od samega začetka delovanja v začetku 
90. let prejšnjega stoletja v podjetju 
Saubermacher-Komunala velik poudarek 
dajemo osveščanju in informiranju 
povzročiteljev. V ta namen vsako leto 
investiramo precejšnja finančna sredstva 
in ostale potrebne vire. Osveščevalne 

aktivnosti peljemo tako na področju dela z 
mladimi, kot tudi preko vseh ostalih medijev 
in organiziranja tematskih dogodkov. 
Zavedati pa se moramo, da so to aktivnosti, 
ki prinašajo želene rezultate šele na dolgi 
rok. Z zadovoljstvom lahko ugotovimo, da 
smo bili pri tem svojem delu uspešni. Raven 
osveščenosti je veliko višja, kot je bila pred 20 
leti. Pa vendar lahko naredimo še veliko več. 
Glavnino odpadkov nam je uspelo odstraniti 
iz narave, sedaj pa moramo doseči dosledno 
ločeno zbiranje na izvoru. Na podlagi 

dosedanjih rezultatov smo lahko optimistični. 
Bili smo prvi na področju organiziranega 
ločenega zbiranja in verjamem, da bomo prvi 
tudi po rezultatih ločenega zbiranja.

Glavnino odpadkov nam je 
uspelo odstraniti iz narave, sedaj 
moramo doseči dosledno ločeno 
zbiranje na izvoru.

na kaj ste kot direktor v svojem 
podjetju še posebej ponosni?
Ponosen sem na svoje sodelavce in njihove 
vsakodnevne napore, ki jih vlagajo v doseganje 
zastavljenih ciljev, na izpolnjevanje našega 
poslanstva in vizije, na negovanje vrednot, ki 
jih gojimo. Ponosen sem na dosežene rezultate 
tako gospodarske kakor tudi okoljske in druge 
s širšim družbenim pomenom. Prehojenih 20 
let in doseženi rezultati niso plod trdega dela 
samo zdajšnjih zaposlenih, ampak vseh, ki so 
kadarkoli v preteklih 20 letih delali v podjetju. 
Brez trdega, odgovornega in uspešnega dela 
v preteklih letih danes ne bi bili tukaj, kjer 
smo. Ne bi dosegli vseh teh uspehov, ne bi 
si pridobili ugleda in veljave, ki ju imamo v 
lokalnem okolju in tudi širše.

»
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olja vsi poznamo kot nekaj, kar 
vsakodnevno uporabljamo v 
svojih kuhinjah. redkeje pomi-
slimo na tiste, ki se nahajajo 
na drugem koncu verige – na 
proizvajalce. Številni slovenski 
proizvajalci olja ter strokovnja-
ki s tega področja so se zbrali 
na konferenci Slovenija, dežela 
mnogih okusov olja, ki je 17. 
maja 2011 potekala v Murski 
Soboti, v organizaciji lifestyle 
natural, izobraževalno-razvoj-
nega centra zdravega prehra-
njevanja, Centra prehranske 
terapije in zadruge Žitek.

NACIONALNA KONFERENCA: 
SlovEniJA, dEŽElA Mnogih oKuSov olJA

V predavanjih, ki so se zvrstila čez ves dan, 
so številna znana in manj znana dejstva ter 
poglede na tematiko obiskovalcem predstavili 
prim. mag. Branislava Belović, dr. med. (Zavod 
za zdravstveno varstvo Murska Sobota), Irena 
Vrhovnik (specialistka za oljarstvo iz Kmetijsko 
gozdarskega zavoda Nova Gorica), Gorazd 
Kocbek (predstavnik za bučno olje), Matjaž 
Babič (predstavnik za oljčno olje), Saša Hren 
(predstavnica za sončnično olje), Miran Kolarič 
(predstavnik za orehovo olje) ter Dejan Rengeo 
(predstavnik za konopljino olje). Konferenco 
je vodila priznana nutricionistka Alja Dimic 
iz Centra prehranske terapije, udeležili pa so 
se je tudi gostje z Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.
Eden od ciljev konference je bil opozoriti 
na številne pozitivne učinke olja na zdravje: 
ima odličen vpliv na ozebline in zmrzline, 
na prostato, zavira proces staranja, izboljšuje 
spomin in dviguje celoten imunski sistem 
(bučno olje). Oljčno olje znižuje krvni tlak, 
preprečuje srčni infarkt ter več vrst raka. 
Sončnično olje je odlično za razstrupljanje 
telesa, orehovo pa je razen vseh že naštetih 

pozitivnih učinkov priporočljivo tudi za 
sončenje, saj ima v sebi naraven UV faktor. 
Po sončenju pa se je priporočljivo namazati s 
konopljinim oljem.

Pomurski pridelovalci olja so tekom konference 
ugotovili, da bi bilo povezovanje med njimi nujno 
potrebno, a do tega žal ne prihaja, zato je tudi 
prepoznavnost slovenskih olj med domačimi 
potrošniki slaba. Eden izmed pomembnih 
korakov v tej smeri je oblikovanje enotnih 
označb na oljih, ki bi jih potrošniki z lahkoto in 
pravilno razumeli. Kakovostna slovenska olja pa 
bo v prihodnosti potrebno tudi bolj intenzivno 
vpeljati v gostinstvu, kjer se sedaj zaradi cene 
povečini uporabljajo slabša olja.

Odzivi na konferenco so bili spodbudni, zato 
se bodo v podobni obliki nadaljevale tudi v 
prihodnje – v Pomurju in širše. Teme, ki se 
jih bodo lotevali na tovrstnih srečanjih pa 
bodo tiste, ki so pomembne za lokalne kmete 
in preostal javnost. Tako bo mogoče čim bolj 
ozavestiti ljudi o pomenu lokalne pridelave ter 
zdravem in naravnem načinu življenja.

r A z g l E d
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Ekipa Pgz

PGZ je s svojo ekipo, v kateri so sodelovali tudi znani Prekmurci 
iz medijskega, političnega, gospodarskega in kulturnega sveta, 
že tretje leto sodelovala na dogodku Diši po Prekmurju, ki se je v 
Ljubljani na Pogačarjevem trgu odvijal 28. maja. Pomurci  smo se 
sicer predstavili na več kot štiridesetih stojnicah, kjer so obiskovalci 
lahko izbirali med tradicionalnimi in ekološko pridelanimi 
prehrambenimi izdelki visoke kakovosti, izdelki domače obrti in 
dobrotami turističnih kmetij in vinotočev. Za vse je bil na voljo 
tudi bograč, ki so ga pripravljali v velikem kotlu v središču trga. Za 
glasbo je poskrbela Marko banda, romski glasbeniki Halgato band 
in duo Eroplan, obiskovalci pa so lahko slišali tudi ljudske godce 
iz pevce iz Černelavcev. Za piko na »I« so se v taktu prekmurskega 
sotiša zavrteli folkloristi iz Velike Polane. 

v lJublJAni diŠAlo Po PrEKMurJu  

Primož Kozmus,
svetovni prvak v metu kladiva
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www.probanka.si

Enostavno. Probanka.

NAJVEČ!
DA BO IZ MALEGA ZRASLO

• 3,50 % letna fiksna obrestna mera  
za obdobje 1 leta,

• v primeru prekinitve na 91. dan  
velja 2,40 % letna obrestna mera,  

TOP DEPOZIT A
v primeru prekinitve na 181 dan velja 2,90 % 
letna obrestna mera, v primeru prekinitve na 
271 dan velja  3,20  % letna obrestna mera,

• minimalni znesek vezave je 10.000 EUR.

PRAVNE 
OSEBE

Marof prejel srebrne in bronasti medalji

Vinska klet Marof je na Decanterjevem ocenjevanju vin v 
Londonu, ki velja za enega najvplivnejših in najpomembnejših 
vinskih ocenjevanj na svetu, prejela priznanja za vse poslane 
vzorce. Prejeli so tri srebrne in dve bronasti medalji, s čimer 
se ponovno uvrščajo med najbolje ocenjena slovenska vina. 
Srebrno medaljo so prejeli za BREG Sauvignon 2009, BREG 
Chardonnay 2009 in Beli križ 2009, bronasto medaljo pa 
za Renski rizling 2009 in Zeleni silvanec 2009. Razglasitev 
rezultatov je potekala 17. maja v Londonu. S prejetimi 
priznanji so ponovno potrdili že lani priznano odličnost ter 
dokazali, da se lahko prekmurska vina mirno postavijo ob 
bok najboljšim slovenskim in svetovnim vinom. 

Ponovno vEliK uSPEh MArofA nA dECAntErJu 
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nagrado Keme je prevzel direktor branko drvarič
VIR: www.finance.si

Na 13. dnevih energetikov pod geslom »Dajmo prednost 
energetski učinkovitosti« v Portorožu, je Kema Puconci v 
kategoriji za nagrado obnovljivih virov energije slavila zmago s 
svojim Logističnim centrom, tako po izboru strokovne komisije 
kot tudi po izboru spletnega glasovanja. 
Ministrstvo za gospodarstvo in Časnik Finance sta letos že 
petnajstič razpisala nagradna natečaja za energetsko učinkovito 
podjetje; dvanajstič za energetsko učinkovit projekt ter četrtič za 
projekt obnovljivih virov energije. Kema Puconci je v finalnem 
izboru treh projektov zmagala s projektom »Ogrevanje in 
hlajenje Logističnega centra s pomočjo geotermalne energije – 
toplotne črpalke«, katerega cilj so nove usmeritve pri oskrbi in 
porabi energije ter učinkovito in aktivno upravljanje z energijo in 
alternativnimi viri energije. S tem v Kemi stremijo k zmanjševanju 
stroškov ogrevanja in hlajenja, hkrati pa bistveno prispevajo k 
zmanjšanju izpustov CO2 ter ostalih toplogrednih plinov in tako s 
svojim odgovornim ravnanjem prispevajo svoj delež k ohranjanju 
okolja in varovanju neobnovljivih energetskih virov.

19. maja je na sedežu podjetij Epas in Elos-Escada potekala 
delavnica, na kateri so se udeleženci dogovorili za ustanovitev 
grozda (clustra) High End Fashion Cluster in nastavili več 
konkretnih projektov, med katerimi bo eden realiziran v Gornji 
Radgoni. Osnovna tema razgovorov je bila, kako zadržati znanje 
in proizvodnjo visoke ženske mode v Evropi ter poiskati možnosti 
sodelovanja in sinergijskih učinkov združevanja med partnerji, ki 
so si na trgu sicer konkurenti. S tem omenjeni podjetji podjetji 
nadaljujeta uspešno iskanje novih poslovnih priložnosti, ki 
zagotavljajo ohranitev oziroma povečevanje števila delovnih 
mest in uspešnost poslovanja.

logiStiČni CEntEr KEME PunConCi  
SlAvil zMAgo 

uStAnovlJEn grozd nA PodroČJu  
viSoKE ModE 

ustanovljen nov grozd

utrinek z delavnice

udeleženci seminarja

Na PGZ smo 17. maja skupaj z Zbornico kmetijskih in živilskih  
podjetij pri GZS, Zbornico gradbeništva in industrije gradbenega 
materiala ter Službo za varstvo okolja GZS izvedli delavnico 
»Okoljski predpisi v gospodarstvu in orodja za njihovo 
obvladovanje«. Predstavljeni so bili glavni okoljski predpisi z 
obveznostmi in zahtevami, ki jih nalagajo podjetjem, z orodji za 
njihovo sistematično obvladovanje in možnostmi marketinga 
okoljskih odlik proizvodov in/ali organizacij. Izvedba delavnice 
spada v okvir aktivnosti, ki se izvajajo na projektu Evropske 
Podjetniške Mreže »GREEN«.

21. junija je na PGZ potekal seminar »Vloga računovodskih 
delavcev v insolvenčnih postopkih«, ki sta ga vodila priznana 
strokovnjaka s področja insolventnosti g. Zlatko Hohnjec iz 
podjetja Finančni inženiring Zlatko Vili Hohnjec s.p. in g. Rudolf 
Hramec iz podjetja Germini Rudolf Hramec s.p.. Program 
seminarja je zavzemal kratko predstavitev ureditve insolvenčnega 
področja v Sloveniji in EU, pomen povezane zakonodaje iz 
drugih pravnih področij, temeljna načela insolvenčnega prava, 
obveznosti uprav in lastnikov ob pojavu insolventnosti, vloga 
računovodskih delavce in računovodskih servisov ob pojavu 
resnih motenj v finančnem poslovanju in aktualna vprašanja po 
začetku insolvenčnega postopka.

KAKo obvlAdovAti oKolJSKE PrEdPiSE 

SEMinAr o inSolvEnČnih PoStoPKih 
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udeleženci sestanka

bolj zdravo svinjsko meso

Upravni odbor PGZ se je 14. junija sestal na svoji 12. seji. Gostovali 
smo pri enem od članov UO, v podjetju M.Trade d.o.o. iz Gornje 
Radgone. Seji je prisostvoval tudi mag. Janko Burgar, državni 
sekretar na ministrstvu za gospodarstvo. Upravni odbor je 
razpravljal o AJPES-ovih podatkih o poslovanju gospodarskih 
družb v pomurski regiji v letu 2010 ter o razvojnih spodbudah in 
ukrepih za regijo s strani države.

Skupina Panvita je lansirala novo linijo funkcionalnih živil z 
ugodnim razmerjem med omega 3 in omega 6 maščobnimi 
kislinami. Gre za svinjsko meso, ki je obogateno z naravnim 
virom omega 3 maščobnih kislin. Skupina Panvita je tako prvi 
rejec v Sloveniji, ki zagotavlja ugodno razmerje med omega 3 in 
omega 6 maščobnimi kislinami v svinjskem mesu. To dosegajo 
po naravni poti preko krme živali, ki ji dodajajo toplotno 
obdelano laneno seme, repične tropine in sojino olje. Za zdravje 
človeka je pomembno razmerje med omega 3 in omega 6 
maščobnimi kislinami v prehrani. Neuravnoteženo razmerje 
negativno vpliva na maščobno kislinsko sestavo rastočih tkiv 
in dokazano zvišuje tveganje za nastanek srčno žilnih obolenj, 
povišanega  holesterola in trigliceridov. Optimalno razmerje 
po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) 
znaša med 1:2 in 1:8. Konvencionalno razmerje med omega 3 
in omega 6 maščobnimi kislinami v svinjskem mesu sicer znaša 
1:14, medtem ko razmerje v svinjskem mesu iz Skupine Panvita 
znaša 1:7. V Skupini Panvita napovedujejo širitev programa 
mesa in mesnih izdelkov z ugodnim razmerjem med omega 3 
in omega 6 maščobnimi kislinami tudi na piščančje meso ter 
ostale mesne izdelke, kot je Lahka šunka.

uPrAvni odbor Pgz 

PAnvitinA novoSt nA SlovEnSKEM trgu 

Srečanje z makedonskim veleposlanikom

Predstavitev banke Koper za gospodarstvo

zasedanje skupščine

V sklopu obiska makedonskega veleposlanika g. Igorja Popova 
v Pomurju, je ta skupaj z nekdanjim slovenskim veleposlanikom 
v Makedoniji g. Marjanom Šiftarjem, obiskal tudi Pomursko 
gospodarsko zbornico. Namen obiska je bil predvsem kratka 
predstavitev možnosti gospodarskega sodelovanja med 
pomurskim in makedonskim gospodarstvom.

3. junija so se s predstavniki Banke Koper na Pomurski gospodarski 
zbornici sestali gospodarstveniki in podjetniki. Program 
srečanja je potekal skozi predstavitev ponudbe Banke Koper 
za gospodarstvo, predstavitev Garancijske sheme za Pomurje 
s strani RRA Mura ter okroglo mizo o težavah podjetnikov pri 
prijavah na razpise, s poudarkom na zahtevah po raznih izjavah, 
poroštvih, garancijah. Udeleženci so se dotaknili tudi drugih 
aktualnih gospodarskih tem.

Člani PGZ so se 19. aprila sestali na 4. seji Skupščine, kjer so 
sprejeli letno poročilo za leto 2010 z mnenjem Nadzornega 
odbora ter program dela in finančnega načrta za leto 2011. 
Prav tako so potrdili višino članarine za leto 2011, ki ostaja 
enaka kot prejšnja tri leta. 

MAKEdonSKi vElEPoSlAniK obiSKAl Pgz 

bAnKA KoPEr zA PodJEtniKE 

SKuPŠČinA Pgz 
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Pomurski golfisti

4. junija 2011 je na igrišču za golf Livada v Moravskih Toplicah 
potekalo že deveto odprto državno prvenstvo obrtnikov in 
podjetnikov v golfu, ki sta ga pripravili Območna obrtno-
podjetniška zbornica Murska Sobota in Pomurska gospodarska 
zbornica v sodelovanju z Golf klubom Livada Moravske Toplice, ki 
se ga je udeležilo 63 tekmovalcev iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške. 
Moška ekipa Območne obrtno-podjetniške zbornice Murska 
Sobota se je uvrstila na drugo mesto, med ženskami pa je bila 
na tekmovanje prijavljena le ekipa Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Murska Sobota, ki je tako tudi zmagala. Najstarejši 
udeleženec turnirja je bil 81-letni tekmovalec iz Čakovca. 

golf turnir zA PodJEtniKE in obrtniKE 

udeleženci konference

6. junija smo na PGZ organizirali aktualno konferenco z 
naslovom »Odprtje avstrijskega trga - pravne podlage za 
vstop slovenskih podjetij«. Mag. Maša Repež, namestnica 
direktorja Centra za konkurenčnost pri GZS, je predstavila 
stanje na avstrijskem trgu in podala splošne informacije 
o prostem pretoku storitev. Dr. Maria Škof, odvetnica v 
odvetniški pisarni Grilc&Partner iz Celovca, je predstavila temo 
delovanja-opravljanja storitev v Avstriji po 1. 5. 2011, g. Gregor 
Zorman, davčni svetovalec Leitner Leinter z Dunaja, pa davčno 
zakonodajo v Avstriji.

AvStriJSKi trg odPrt  
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V Klubu prekmurskih študentov med svojimi vrstniki opažamo vse več tistih, ki ne zmorejo stroškov študija in bivanja v študijskem mestu, 
zato so primorani preveč časa posvetiti delu ali s študijem celo prekiniti. Iz teh razlogov smo v sodelovanju s Pomursko izobraževalno 
fundacijo (PIF) in Pomursko gospodarsko zbornico ustanovili Študentski fond in iz tega sklada študentom v socialni stiski, ki so podali 
vlogo, po v naprej določenih in objavljenih kriterijih podelili enkratne in nepovratne štipendije. 

KPŠ je v fond daroval 3500 evrov, na problem pa želimo opozoriti tudi javnost, predstavnike gospodarstva pa spomniti na pomen 
izobraževanja in njihovo družbeno odgovornost, zato vabimo k sodelovanju tudi vas. Sredstva zbiramo na transakcijskem računu 
Pomurske izobraževalne fundacije: 02340-0089133586; sklic: 00 1234. Prosimo vas, da nas o vašem nakazilu predhodno obvestite po 
elektronski pošti info@kps.si ali po telefonu 051 364 455.

Vsem podjetjem in posameznikom, ki bodo prispevali sredstva v Študentski fond, se bomo zahvalili na posebni spletni strani in objavili 
njihov logotip. Podjetjem in posameznikom, ki bodo darovali več kot 500 evrov, se bomo poleg spletne objave zahvalili tudi preko lokalne 
televizije, radija in spletnih medijev. 

Klub PrEKMurSKih ŠtudEntov PoMAgA 
SoCiAlno ogroŽEniM ŠtudEnttoM 

NA POMOČ PRISKOČITE TUDI 
POMURSKA PODJETJA!  

Prleška tünka

Na mednarodnem ocenjevanju mesa in mesnih izdelkov, ki je 
potekalo v Gornji Radgoni, je Skupina Panvita za Prleško tünko že 
drugo leto zapored prejela zlato medaljo. Na istem ocenjevanju 
so zlato medaljo prejeli še za Jetrne cmoke in Lahko šunko, 
srebrno za Prleško rolanco, Piščančje prsi v ovitku in Toast šunko, 
bronasto medaljo pa za Mürsko šunko.  
Prleška tünka je geografsko zaščiten tradicionalni izdelek,  
sestavljen iz najkakovostnejšega mesa, ki je zorelo v zaseki. S 
povezovanjem zaseke in mesa dobimo harmonijo okusa, ki daje 
Prleški tünki svojo specifično prepoznavnost. Prleška tünka je 
eden najprepoznavnejših izdelkov AVE Prestige programa, ki se 
odslej prodaja tudi kot ličen narezek. 

ŽE drugo lEto zAPorEd zlAtA MEdAlJA zA 
PrlEŠKo tünKo SKuPinE PAnvitA 

Predstavniki podjetja rotot v indiji

Od 12. do 16. julija je slovenska gospodarska delegacija skupaj 
s predsednikom vlade na povabilo indijskih oblasti, obiskala 
to izjemno hitro razvijajočo se državo. Organizirana so bila 
poslovna srečanja z največjimi indijskimi podjetji v Bombaju, 
New Delhiju in Bangaloreju, med katerimi je bilo sklenjenih kar 
nekaj sporazumov oz. pogodb o sodelovanju. Med podjetji, ki 
so sklenila omenjene sporazume, je tudi podjetje ROTO, ki je 
podpisalo sporazum o distribuciji cvetličnih korit in čistilnih 
naprav. V sklopu obiska so se gostje srečali tudi s predstavniki 
organizacij, ki pomagajo evropskim podjetnikom vstopiti 
na indijski trg in si ogledali nauspešnejša indijska podjetja s 
področja informatike in farmacije.

indiJA – dEŽElA vEliKih PoSlovnih PriloŽnoSti 
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Vsaka zgodba se nekje začne!

Skupina Panvita zagotavlja varno 
in kakovostno pridelavo hrane v 
celotni proizvodni verigi, od 
njive do mize. Slovenskemu 
potrošniku želimo ponuditi le 
najboljšo domačo hrano, ki jo 
zagotavljamo z lastno krmo, last-
nimi slovenskimi prašiči in 
sledljivostjo skozi celotno proiz-
vodno pot pridelave in predelave 
mesa vse do vašega krožnika.
 
Smo prvi rejec v Sloveniji, ki 
lahko zagotovi svinjsko meso z 
ugodnim razmerjem med omega 3 in 
omega 6 maščobnimi kislinami. 
To dosegamo po naravni poti preko 
krme prašičev.

Ker nam ni vseeno, kaj boste danes dali na krožnik.

www.panvita.si

Naša se na tem polju...


