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Za najboljšo ponudbo za sodelovanje z razstavnim prostorom ter v 
strokovnem in poslovnem spremljajočem programu sta vam z veseljem 
na voljo:

Boris Nicolas Erjavec
projektni vodja sejma POST VIVA ter področja komunale 
E: boris.erjavec@pomurski-sejem.si
T: 02 5642 115

Robi Fišer
projektni vodja POMLADNEGA SEJMA 
E: robi.fiser@pomurski-sejem.si
T: 02 5642 113

P o ž e n i m o  m o t o r  g o s p o d a r s t v a  s k u p a j ! 

Vabimo vas, da pod najugodnejšimi pogoji sodelujete na 
skupnem razstavnem prostoru pomurskega gospodarstva 
pod okriljem Pomurske gospodarske zbornice!

www.pomurski-sejem.si
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NAPOVEDNIK

Delamo tisto, kar najbolje znamo, 
»povezujemo in združujemo interese in 
podjetja«. Preoblikovali smo zbornico v 
samostojno pravno osebo in si pridobili  
močna razvojna partnerstva tako doma, 
kot v tujini. Spodbujamo in skrbimo za 
izvedbo in koordinacijo gospodarskih 
projektov v sklopu Zakona za Pomurje 
ter za internacionalizacijo. In še bi lahko 
naštevali…

Dosedanji dobro ocenjeni rezultati dela, 
pozitivno poslovanje zbornice v težkih 
pogojih prostovoljnega članstva in vsesplošne 
gospodarske in finančne krize, ter postavljeni 
plani, so dobra popotnica za še boljše delo 
v korist, zadovoljstvo in interes članstva 
tudi v novem mandatnem obdobju 2013-
2018. Delo nadaljujemo na dobrih temeljih 
in vse skupaj bomo nadgradili še z novimi 
programi in vsebinami. Še naprej pa bomo 
krepili ugled, vlogo in položaj Pomurske 
gospodarske zbornice v regiji in širše. 

Ob koncu vsakega obdobja se ozremo nazaj in skušamo oceniti, 
kaj nam je uspelo narediti in po čem smo bili prepoznavni ali 
drugačni. Na PGZ nam je kljub težkim razmeram uspelo uresničiti 
postavljeno Poslanstvo, ki temelji na  povezovanju podjetij in 
aktivnem oblikovanju poslovnega okolja regije, ter zastavljeno 
Vizijo, po kateri smo postali najmočnejša nevladna organizacija z 
jasno oblikovanimi stališči, predlogi in konkretnimi aktivnostmi. 
Naše članstvo po preteku petih let je stabilno in predstavlja visoki 
2/3 gospodarske moči regije, tako po prihodkih, številu zaposlenih 
in kapitalu. Vse to potrjujejo doseženi plani in uspešno izpeljane 
aktivnosti. Pri snovanju novih programov, pa smo se bolj kot v 
preteklost, ozrli v prihodnost.

PRVIH 
PET LET...

Robert Grah
Glavni in odgovorni urednik

KOLOFON:
Izdajatelj: Pomurska gospodarska zbornica - PGZ, Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota, T: +386 (0)2 521 36 50, S: www.poslovni-razgledi.si, www.pgz.si | Glavni in odgovorni urednik: Robert Grah | Uredniški odbor: 
Kristjan Magdič, Saša Horvat Šimonka | Oglasno trženje: Frontal, d. o. o., T: +386 (0)2 530 89 00, E: frontal@frontal.si | Oblikovanje in DTP: INQUA, d. o. o. | Tisk: ARMA, Arpad Žoldoš, s.p. | Naklada: 450 izvodov. 
Glasilo prejemajo člani PGZ in je brezplačno.

DOBILI SMO ZMAGOVALCA POMURSKE 
GOSPODARSKE BOWLING LIGE 2012/2013
To je podjetje Saubermacher Komunala. Drugo mesto si je “pribowlala” 
Zavarovalnica Triglav, tretje pa ekipa Panvite. V rekreacijskem druženju, ki 
smo ga pripravili skupaj s Party Maxom, je sodelovalo 9 ekip. Začeli smo v 
novembru 2012, zaključili pa 4. marca 2013. Ponovno je bil odziv pozitiven, 
z obljubo, da nas bo ob naslednjem druženju več.  

20. marec: 
Forum: možnosti finaciranja 
za spodbujanje izvoza na in z 
Madžarske

2. april: 
Seminar: Reforma trga dela – 
priložnost za delodajalce – Kaj 
prinaša novi ZDR ?

9. april:
Delavnica: Sklepanje komercialnih 
pogodb za nepravnike

R A Z G L E D N I C A
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VOLILNA SKUPŠČINA PGZ 
USTVARJENI DOBRI TEMELJI ZA 
NADALJNJE DELO 

Zap. št. Priimek in ime Podjetje

1. SOBOČAN Štefan – predsednik Varis Lendava d.d.

2. AJLEC Ivanka Sava Turizem d.d.

3. BENSA Mitja Artex d.o.o.

4. BOKAN Alojz TKO d.o.o.

5. COPOT Daniel Telesis d.o.o.

6. CVETKOVIČ Borut Radgonske gorice d.d.

7. DRVARIČ Branko Kema d.o.o.

8. ERJAVEC Janez Pomurski sejem d.d.

9. ERLIH Zlatko Komunala Radgona d.o.o.

10. FIJOK Branko Elektromaterial Lendava d.d.

11. FRAJMAN Tugo ECC d.o.o.

12. FRANGEŽ Andrej Transpak d.o.o.

13. HAKL Boris Hakl & Hakl IT d.o.o.

14. HORVAT Rudolf Saubermacher Slovenija d.o.o.

15. HUDOPISK Matjaž AHA Mura d.o.o.

16. KAMENŠEK Branko Lek-Veterina d.o.o.

17. KODILA Janko Kodila d.o.o.

18. KRAPEC Danilo RRA Mura d.o.o.

19. KURBUS Branko Arcont d.d.

20. LAH Martin Radenska d.d.

21. LIPNIK Iztok Elrad-International d.o.o.

22. MAGDIČ Kristjan Frontal d.o.o.

23. MEŠIČ Dragan Megras d.o.o.

24. MLAKAR Anton Var d.o.o.

25. MUNDA Franc M. Trade d.o.o.

26. PAVLINJEK Štefan Roto d.o.o.

27. PODLUNŠEK Aleksander Medicop d.o.o.

28. POLANIČ Peter Panvita  d.d.

29. RAJH Sonja Farmtech d.o.o.

30. RUŽIČ Tadej SGP Pomgrad d.d.

31. ŠARUGA Denis Elti d.o.o.

32. ŠKALIČ Stanislav Murales d.d.

33. ŠTRAKL Jože Tondach Slovenija d.o.o.

34. ZUPANČIČ Jernej Cleangrad d.o.o.

35. ŽALIK Cveto Nafta Lendava  d.o.o.

Zap. št. Priimek in ime Podjetje

1. KOS Danica - predsednica Audit & Co d.o.o.

2. FRANKO Drago Nafta Strojna d.o.o.

3. KNEHTL Božo Atrium Novi interieri d.o.o.

Zap. št.
Število 

zaposlenih
Mesečna 

Članarina v €
Letna 

Članarina v €
Obračunsko 

obdobje
€

1 do 1 8,34 100 polletno 50

2 od 2 do 10 17,50 210 kvartalno 52,50

3 od 11 do 30 29,17 350 kvartalno 87,50

4 od 31 do 80 48,34 580 kvartalno 145

5 od 81 do 150 76,67 920 kvartalno 230

6 od 151 do 300 145,84 1.750 mesečno 145,84

7 nad 300 208,34 2.500 mesečno  208,34

8 Skupine podjetij mesečno

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA PGZ za obdobje 2013-2018

ČLANI NADZORNEGA ODBORA PGZ za obdobje 2013-2018

ČLANARINA – POMURSKA GOSPODARSKA ZBORNICA 

S K U P Š Č I N A

Na volilni skupščini PGZ 5. februarja so bili izvoljeni organi 
upravljanja za mandatno obdobje 2013-2018. Za predsednika je bil 
ponovno izvoljen Štefan Sobočan, direktor podjetja Varis Lendava, 
ki je uvodoma poudaril, da je PGZ v minulem mandatnem obdobju 
realizirala skoraj vse zastavljene cilje in si ustvarila dobre temelje za 
nadaljnje delo. Upravni odbor ostaja v 35 članski sestavi po ključu 
teritorialne in branžne zastopanosti. Člani skupščine so sprejeli še 
letno poročilo 2012 z mnenjem nadzornega odbora ter program dela 
in finančni načrt za leto 2013. Sprejeta je bila tudi nova članarina za 
leto 2013. Volilni skupščini PGZ je prisostvoval tudi predsednik GZS 
Samo Hribar Milič, ki je najprej čestital vodstvu PGZ za zelo dobro  
»oddelani« mandat ter novo izvoljenim organom in vodstvu k izvolitvi. 
Na kratko pa je tudi predstavil alarmantne razmere v gospodarstvu 
in zahteve GZS do aktualne politike ter izpostavil nekatere probleme, 
na katere gospodarstvo že dlje časa opozarja politiko.
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ŠTEFAN SOBOČAN, 
PREDSEDNIK 
POMURSKE 
GOSPODARSKE 
ZBORNICE 

Kako ocenjujete vlogo Pomurske gospodarske zbornice 
pri razvoju Pomurja?

Razvoj Pomurja je kompleksna materija in si jo različno interpretiramo. 
Za neposredni  razvoj gospodarskih subjektov oz. firm so zadolžene 
uprave in direktorji. Večina naših članov ima svoje razvojne programe, 
kratkoročne in dolgoročne, imajo svojo vizijo in skrbijo za rast. Pri 
preživetju, posebej pa pri razvoju, je bistveno normalno poslovno 
okolje. Le-to poskušamo kot PGZ, kot organizacija, ki je vpeta v procese, 
maksimalno uveljaviti. Pri tem pa trčimo še ob interese raznih agencij 
in skladov, predvsem pa ob interese županov in njihovih občinskih 
razvojnih planov. Ob teh različnih interesih in pogledih na razvoj smo 
bili gospodarstveniki v preteklosti premalo agresivni, kljub temu, da 
smo naša stališča in predloge jasno komunicirali. Glas PGZ in ostalih 
zbornic se je premalo upošteval.

Kje vidite položaj Pomurske gospodarske zbornice v 
prihodnje in katerim aktivnostim se boste v naslednjem 
mandatu najaktivneje posvečali?

PGZ se je uspelo pozicionirati v naši regiji kot kvalitetna, nevladna in 
apolitična organizacija. Večjo uveljavitev naših predlogov, predvsem 
pri pripravi regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-
2020, je naša osnovna naloga pri nadaljnjem razvoju Pomurja. Ostali 
subjekti razvoja regije bodo morali razumeti, da je za to finančno 
perspektivno bistveno vlaganje v boljše poslovno okolje, razvoj 
podjetništva, zagotovitev prostorov za nova vlaganja in pritegnitev 
novih investitorjev ter posledično več delovnih mest. Za realizacijo 
takega programa pa se mora glas PGZ bolj upoštevati, ne nazadnje 
mora biti glas gospodarstvenika ekvivalenten z glasom župana v 
regionalnem razvojnem svetu. Ostale prioritete našega delovanja 
bodo usmerjene na: realizacijo Pomurskega zakona s poudarkom 
na izvedbi gospodarskih projektov in razpisov, izvajanje čezmejnega 
projekta »Pravi poklic«, promocija regijskega gospodarstva in 

organizacije predstavitve potencialnih tujih trgov v sodelovanju s 
tujimi konzularnimi predstavništvi.

Katera so tista področja dela Pomurske gospodarske 
zbornice, ki pomurskim podjetjem v današnjem času nudijo 
največ koristi? 

Na prvem mestu je naloga PGZ sprejemati pobude, potrebe in predloge 
s strani gospodarskih subjektov ter zastopati interese regijskega 
gospodarstva. Največ koristi  nudi članom pri dajanju kvalitetnih in 
pravočasnih poslovnih informacij ter organizaciji potrebnih seminarjev 
in delavnic s področja davkov, financ, delovnih razmerij, zakonodaje 
in drugih aktualnih vsebin. PGZ izdaja potrebne listine in potrdila za 
nemoteno poslovanje na slovenskem in tujih trgih. Skrbi za izmenjavo 
dobrih poslovnih praks med podjetji in sodelovanju le teh v delovnih 
skupinah, sekcijah, odborih in komisijah. Pomaga pri navezovanju 
poslovnih stikov in povezav poslovno-promocijske dejavnosti ter 
internacionalizaciji. Nudi podporo pri prijavah na razne domače in 
tuje razpise ter aktivno sodeluje pri pripravi programov iz naslova 
zakona o razvojni podpori pomurski regiji. Nudi pomoč pri formalni 
sistemizaciji razvojno raziskovalne dejavnosti v podjetjih ter kritično 
opozarja na nujnost prilagajanja izobraževalnih programov v regiji 
dejanskim potrebam gospodarstva. Organizira srečanja z posameznimi 
resorskimi ministri, veleposlaniki ter predstavniki vlade. In sodeluje 
na področju alternativnega razreševanja gospodarskih sporov. 

Eno najbolj perečih vprašanj v regiji je, kako učinkovito 
vzpostaviti nova delovna mesta. Kako lahko Pomurska 
gospodarska zbornica sodeluje pri reševanju tega problema?

Za odpiranje novih delovnih mest v tem trenutku ni realnih osnov. 
Glavni problem je v neustrezni delovno-pravni zakonodaji, ki je zaradi 
enormnega, rekel bi, dogmatičnega vpliva sindikatov, neživljenjska. 
Izvozniki ob zakonodaji, ki pozna le pravice in ne obveznosti, ne 
moremo enakopravno konkurirati z evropskimi firmami. Prav tako 
moramo odpraviti kreditni krč, vzpostaviti funkcioniranje pravne 
države, razbremeniti gospodarstvo in poceniti državo v smislu 
optimizacije delovanja javnega sektorja. Ob novem investicijskem 
in razvojnem zagonu pa potem lahko računamo na nova delovna 
mesta. PGZ bo maksimalno delovala pri vzpostavitvi teh sprememb, 
ki so zastavljene v dokumentih Gospodarske zbornice AGENDA +46.

Štefan Sobočan je pred kratkim bil izvoljen za ponovni, 
že drugi zaporedni mandat predsednika Pomurske 
gospodarske zbornice, ki zastopa in predstavlja 
večino pomurskega gospodarstva. Ob tej priložnosti 
smo mu zastavili nekaj vprašanj, vezanih na Pomurje 
in zbornico. 

I N T E R V J U



USTVARILI SMO GA SKUPAJ − 
KATALOG POMURSKEGA GOSPODARSTVA
Po petnajstih letih je pomursko gospodarstvo znova dobilo svojo reprezentativno publikacijo − 
Katalog pomurskega gospodarstva. Osnovni namen kataloga je predstaviti in promovirati Pomurje 
na tujem in domačem trgu, predvsem kot regijo gospodarskih priložnosti. Osrednji del kataloga 
vsebuje predstavitev dvanajstih osrednjih gospodarskih panog in skupaj 69 podjetij. 

V katalogu se predstavlja regija Pomurje s svojimi prednostmi in 
potenciali, v njem pa so zajete ključne informacije iz pomurskega 
gospodarstva z informacijami in kontakti o poslovnem podpornem 
okolju. Sestavni del kataloga so še aktualni Regijski kazalniki 
gospodarjenja v Pomurju, ki jih zbira in izdaja Pomurska 
gospodarska zbornica.   

Pomurska podjetja (po)kažejo svoj profil

Kot smo že zapisali obsega osrednji del kataloga pomurskega 
gospodarstva predstavitev dvanajstih osrednjih gospodarskih 
panog in skupaj 69 podjetij.

Vsako podjetje je predstavljeno v izbrani gospodarski panogi in s 
svojim individualnim profilom. 

Preglednost profilov podjetij izhaja iz poenotenega izhodišča za 
predstavitev posameznega podjetja

Izhodišča za predstavitev podjetja so bila:

1. Kdo smo in kaj ponujamo
2. Trgi na katerih delujemo
3. Naša poslovna odličnost
4. Vizija in poslanstvo

P R E D S T A V L J A M O
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Kriteriji za izbor podjetij:

•	 Doseženi prihodki
•	 Izvoz/internacionalizacija
•	 Dodana vrednost
•	 Število zaposlenih

Po besedah Roberta Graha, glavnega in odgovornega urednika 
novega kataloga pomurskega gospodarstva, ki je hkrati tudi direktor 
Pomurske gospodarske zbornice, predstavljajo v katalogu objavljene 
osrednje gospodarske panoge 60 odstotkov vseh pomurskih podjetij, 
ki skupaj zaposlujejo 88 odstotkov vseh zaposlenih in ustvarijo 67 
odstotkov vseh čistih prihodkov v regiji.

Nadalje je Robert Grah izpostavil, da je bila glavna naloga ob 
pripravi kataloga ta, da so bila zbrana podjetja predstavljena v 
najboljši luči ter skupaj z informacijami, ki so pomembne zanje 
in njihovo predstavitev na globalnem trgu.  

Katalog ustvarili s skupnimi močmi ... 

Priprave novega kataloga smo se lotili vzneseno in strukturirano 
že od samega začetka. Osrednji cilj pri konceptualni rešitvi 
kataloga je bil po besedah Renate Toplak iz kreativnega studia 
Instinkt ta, da »Novi katalog mora preseči publikacije, ki jih ponuja 
predvsem tuj − evropski trg. Njegova temeljna naloga je uporabnost, 
informativnost ter kratko in jedrnato nagovarjanje tako tujih kot 
domačih (potencialnih) gospodarstvenikov in vlagateljev. Katalog 
tako poleg pomurskega gospodarstva predstavlja tudi poslovne 
potenciale in priložnosti naše regije.« Kot še ugotavlja Toplakova 
ima izbrana kreativna vsebina, ki se kot »modra« nit vije skozi 
celoten katalog, nalogo, da na hiter in informativen način postreže 
s pomembnimi informacijami.

Nadalje sta po besedah Dejana Ščernjaviča, art direktorja v studiu 
Instinkt ter glavnega kreativnega in grafičnega ustvarjalca kataloga, 
vizualno poenotenje in preprosta celostna podoba pri takšni 
publikaciji ključnega pomena. Posamezni zavihki na katalogu imajo 
poleg praktično-uporabne vrednosti tudi preprosto informativno 
vrednost, saj se uporabniku na zavihku predstavi celotno kazalo 
in s tem omogoči hiter pregled nad vsebino kataloga. Tiskana 

različica kataloga ima na zunanjem ovitku tudi svoj zaščitni 
»trakec«, kar pomeni, da katalog lahko predamo tudi kot neke vrste 
darilo potencialnemu poslovnemu partnerju oziroma investitorju, 
zaključuje Ščernjavič. 
Temeljna zasnova vsebine kataloga je rezultat skupnega dela 
Pomurske gospodarske zbornice in podjetja Frontal d.o.o., 
izdajateljica novega kataloga pa je Regionalna razvojna agencija 
Mura.

Katalog je izdelan v tiskani obliki, na zgoščenki ter v spletni in 
interaktivni različici za listanje na spletni strani www.pgz.si. 

Izdan je v slovenskem in angleškem jeziku v eni publikaciji.

Članek pripravila: Renate Toplak

P R E D S T A V L J A M O
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KONSTITUTIVNA SEJA  
UPRAVNEGA ODBORA PGZ
Pomurska gospodarska zbornica je na zadnji skupščini izvolila novo vodstvo in člane Upravnega 
in Nadzornega odbora. Na konstitutivni seji v novi sestavi in navzočnosti gospodarskega ministra 
Radovana Žerjava ter skrbnika pomurske razvojne regije Roberta Drobniča, so člani spregovorili o 
možnih ukrepih za izboljšanje gospodarskega stanja, novih investicijah in novih delovnih mestih 
v pomurskih podjetjih. 

R A Z G L E D

Prav tako so člani UO na seji podelili dosedanjemu direktorju Robertu 
Grahu še en petletni mandat ter potrdili programske usmeritve za 
novo mandatno obdobje 2013-2018. Glas gospodarstva naj se v bodoče 
še bolj sliši, so si bili enotni, in označili PGZ kot blagovno znamko, ki 
jo je treba v prihodnje še krepiti. Minister Žerjav je na seji povedal, da 
načrtovana priprava tako integralnih oz. proračunskih, kot evropskih 
sredstev za normalno delovanje projektov in aktivnosti v okviru 
razpisov žal ni potekala, kot so si na ministrstvu zamislili. Vseeno pa 
so nekateri razpisi že objavljeni, nekateri pa še bodo. Na ministrstvu 
se trudijo, da bodo na razpolago vsa sredstva predvidena za realizacijo 
posameznih razpisov do začetka marca. Pristojno ministrstvo je 
namreč za letošnje leto objavilo novo razpisno shemo, v okviru katere 
je na voljo kar 457 milijonov evrov. V okviru pomurskega zakona so 
po besedah ministra in skrbnika regije sredstva zagotovljena in se 
za pomurska podjetja  pripravljajo štirje razpisi z različnih področij 
(sofinanciranja novih začetnih investicij, zaposlovanja izobraženih 
kadrov in socialnega podjetništva) s skupno vsaj šestimi milijoni 
evrov sredstev, ki bodo na voljo za izvedbo projektov. Dodatnih vsaj 
sedem milijonov pa bo skupaj s preostankom predhodne finančne 
sheme na voljo v letu 2014.

Programske usmeritve PGZ 2013-2018

 Poleg osnovnega poslanstva združevanja in povezovanja podjetij, ter 
zastopanja skupnih interesov, bomo svoje delo nadaljevali na temeljih, 
ki smo jih ustvarili v prejšnjem mandatu. 

 ■ Ustvarjanju takšnih gospodarskih pogojev in ukrepov, ki bodo 
ustvarjali bolj konkurenčno poslovno okolje. 

 ■ Vključevali se v promocijo regijskega gospodarstva in 
internacionalizacijo, ter javno izražali zahteve gospodarstva in 
opozarjali na nepravilnosti.

 ■ Sodelovali pri pripravi strateškega izvedbenega dokumenta RRP 
2014-2020, ki bo postavil prioritete in smernice razvoja regije 
do leta 2020.

 ■ Izvajali in dokončali čezmejni projekt »Right Profession – Pravi 
poklic«, kjer smo vodilni partner. Projekt sledi zadovoljevanju 
regijskih potreb po tehničnih kadrih, promociji tehničnih poklicev 
ter prilagajanju izobraževalnega sistema in programov dejanskim 

potrebam gospodarstva. 

 ■ V povezavi z zakonom za Pomurje bomo do konca trajanja le 
tega do leta 2015 namenili velik poudarek izvedbi zastavljenih 
prioritetnih programov ter razpisov. Predvsem, da se izkoristijo 
vsa razpoložljiva sredstva za:

 - spodbujanje novih investicij v podjetjih

 - spodbujanje razvoja človeških virov

 - promocijo in internacionalizacijo

 - spodbujanje podjetništva

 - vzpostavitev regijskega kadrovskega centra

 - krepitev R&R skupin in razvojnih projektov 

 ■ Vzpostavili celovit sistem poslovnega informiranja z izdajanjem 
časopisa Poslovni razgledi in aktivno spletno stranjo www.pgz.si, 
ter analizo stanja gospodarstva v regiji z izdajo Regijskih kazalnikov. 

 ■ Na področju internacionalizacije bomo organizirali predstavitve 
potencialnih tujih trgov in obstoječe zakonodaje v sodelovanju s 
strokovnimi službami GZS in eksperti. Gostili predstavnike tujih 
konzularnih predstavništev in organizirali poslovne konference, 
B2B srečanja in konzorcije naših članov za skupne nastope na 
tujih trgih.

 ■ Izvajali že tradicionalno gospodarsko Bowling ligo, kot obliko 
neformalnega druženja članov PGZ.

 ■ Izpeljali za člane odbora za razvoj strokovno ekskurzijo v eno 
izmed visoko tehnoloških podjetij v EU. 

 ■ Aktivno sodelovali na regijskem festivalu mladih „ IZUM „.
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Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. je z mesecem februarjem 2013 začela z izva-

janjem vseslovenske operacije Podjetno v svet podjetništva 2013. Operacija je namen-

jena spodbujanju podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo 

izobrazbe ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest. Temeljna ideja operacije je 

ponuditi udeležencem, ki so bili izbrani na javnih pozivih, strokovno pomoč in dodat-

na usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje v delujoče podjetje.

Nosilec operacije je Regionalni center za razvoj Zasavje, v operaciji pa sodelujejo kot part-

nerji vse slovenske regionalne razvojne agencije. Regionalna razvojna agencija Mura 

d.o.o. kot partner izvaja in koordinira izvajanje operacije v pomurski statistični regiji.

Operacija se je s prvo deseterico začela izvajati konec leta 2012 v Zasavju, v letu 2013 

pa jim sledi še 24 skupin v vseh slovenskih regijah. Skupaj bo tako do konca leta 2013 v 

operacijo vključenih 250 mladih. Prvi javni poziv za pomursko statistično regijo je bil 

objavljen 10. decembra 2012. Najprimernejši kandidati so se po končanem izbirnem 

postopku že vključili v operacijo in zaposlili na RRA Mura d.o.o. s 1. februarjem 2013. 

Delo v operaciji poteka v skupinah z desetimi udeleženci, ki bodo v petmesečnem 

obdobju, ko bodo zaposleni na RRA Mura d.o.o., pod vodstvom mentorjev razvili svojo 

poslovno idejo, pripravili poslovni načrt za ustanovitev podjetja in se usposabljali za 

podjetniško kariero ali večjo zaposljivost. Pri tem je cilj vsakega udeleženca, da v enem 

letu po zaključku usposabljanja ustanovi lastno podjetje, se samozaposli ali zaposli 

pri drugem delodajalcu. Operacija bo uspešna v primeru, da  najmanj 35 odstotkov 

vseh vključenih najde rešitev v enem izmed prej omenjenih zaposlitvenih izhodov.

Operacija sodi v Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 

razvojno prioriteto Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti in prednostno usmer-

itev Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost. Njena vred-

nost je 3.888.354 €, izvaja se na območju celotne Slovenije, financirata pa jo Evrop-

ski socialni sklad (85 %) in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (15 %).  

Če bodo rezultati v letu 2013 dobri tudi na državni ravni, naj bi se operacija, ki mladim 

brezposelnim ponuja odlično priložnost, da razvijajo svoje znanje in si olajšajo 

podjetniške začetke, regijam pa možnost, da pospešijo nastajanje novih podjetij in 

v domačem okolju zadržijo domače mlade moči in ideje, izvajal tudi v prihodnje.

Operacija igra pomembno vlogo pri spodbujanju podjetništva in podjetniške miselnosti 

med mladimi v pomurski regiji. Drugi javni poziv za vključitev novih deset udeležencev 

v operacijo, bo objavljen predvidoma v mesecu maju 2013, izbrani kandidati pa se 

bodo v operacijo vključili/zaposlili na RRA Mura d.o.o. v začetku meseca julija 2013.

OPERACIJA PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2013 - 
pomurska regija

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in 
prilagodljivosti«, 1.2. prednostne usmeritve: »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.Operacijo delno financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

R A Z G L E D

 ■ Podjetjem bomo v pomoč pri ustanavljanju R&R skupin.

 ■ Prisotni na skupnem nastopu članov PGZ na sejemskem prostoru 
v Gornji Radgoni.

 ■ Sodelovali s sosednjimi in partnerskimi zbornicami  Hrvaške, 
Avstrije, Madžarske, Srbije in Nemčije, ter nadaljevali delo na 
skupnih projektih. 

 ■ Izmenjevali dobro prakso skozi delo  delujočih odborov (človeški 
viri, razvoj in inovativnost, internacionalizacija ter računovodski 
servisi).

 ■ Izvajali izobraževanja, usposabljanja, delavnice, poslovne klube, 
posvete, konference ter razna  srečanja.

 ■ Zagotavljali kvalitetno in hitro izvajanje javnih pooblastil – 
potrjevanje trgovinskih in drugih listin. 

 ■ Nadaljevali z aktivnostmi za ustanovitev regijskega center za 
Alternativno reševanje gospodarskih sporov (Mediacije in 
Arbitraže).

 ■ Izvajali že tradicionalni razpis za »Naj inovacije Pomurske regije« 
z zaključno podelitvijo nagrad. 

 ■ Sodelovali pri reorganizaciji zborničnega sistema GZS (enoten 
račun).

 ■ Pričeli z aktivnostmi integracije zborničnega sistema v Pomurju 
(PGZ/OOZ/KGZ).

 ■ Uvedli storitev „član-članu„

 ■ Preko svojih predstavnikov aktivno delovali v organih javnih 
institucij, agencij in občin, ter oblikovanju močnih razvojnih 
partnerstev z lokalnimi skupnostmi.

 ■ Krepili prepoznavnost, ugled in moč blagovne znamke PGZ 
z dosežki, učinki in rezultati dela, ter si na podlagi realnih 
pričakovanj prizadevati za ohranjanje in povečanje članstva (vsaj 
2/3 struktura članstva po prihodkih, kapitalu in zaposlenih).

 ■ Ter izvajali vse aktivnosti, ki bodo tako nam, kot našim članom 
prinašale neposredne koristi.
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SPLETNA STORITEV ZA NAROČANJE  
NA TERMIN Naroči se! 
V vsakdanjem življenju se vse pogosteje srečujemo s problemi čakalnih vrst v storitvenih dejavnostih, 
kot so omejitev naročanja sprejema strank na določeno uro v delovnem dnevu, omejitev na 
telefonsko ali osebno naročanje, zamudno iskanje prostih terminov na koledarčkih, v zvezkih, na 
papirčkih, pa vse do problematičnih izostankov, na katere stranke pozabijo zaradi izgube vizitk z 
dogovorjenimi termini. 
Iskanja rešitve, ki odpravlja omenjeno problematiko čakalnih vrst in omogoča optimizacijo naročanja 
na proste termine, so se lotili v podjetju Kreativne ideje, d. o. o., iz Murske Sobote. Podjetje je pričelo s 
trženjem storitve na slovenskem trgu, v pripravi pa je tudi mobilna aplikacija za končne uporabnike, 
ki bo omogočala naročanje s pametnimi mobilnimi telefoni in tabličnimi računalniki.

Kaj je Naroči se!?
Naroči se! je spletna storitev, ki rešuje prob-
lematiko čakalnih vrst, uspešno nadomesti 
knjigo naročanja, prihrani čas, poenostavi 
naročanje ter poveča zadovoljstvo strank, 
ki ne bodo nikoli pozabile na dogovorjeni 
termin.  

Kako deluje spletna storitev  
Naroči se!?
Spletna storitev je razdeljena na del, ki 
omogoča končnim uporabnikom tj. strankam 
opraviti naročilo termina. Naročanje na 
termin poteka v štirih hitrih korakih, pri 
čemer stranka najprej izbere storitev, ki jo 
želi naročiti, poišče in izbere na koledarju 
prosti termin, vpiše kontakte podatke in po 
pregledu potrdi naročilo termina.

V uredniškem delu osebje naročilo termina 
potrdi in hkrati stranko o tem obvesti po 
e-pošti ali s sporočilom SMS. Stranka bo 
nekaj dni pred dogovorjenim terminom 
samodejno obveščena z opomnikom po 
e-pošti ali s sporočilom SMS.

Osebju sta v uredniškem delu omogočena 
popoln pregled ter upravljanje nad termini 
in strankami, storitev pa lahko uporablja tudi 
za telefonsko ali osebno naročanje. Osebje 
tako lahko pregleduje rezervirane termine 
v različnih časovnih pogledih, z iskalnikom 
poišče informacije o strankah in opravljenih 
storitvah v preteklosti, samostojno ureja 
proste dneve in ure odsotnosti, ureja storitve, 
ki jih opravlja, itd.

Komu je namenjena spletna 
storitev Naroči se!?
Storitev je namenjena zasebnim zdravstvenim 
in zobozdravstvenim ter očesnim ordinacijam, 
optikom, odvetniškim pisarnam, svetoval-
cem, centrom za wellness, kozmetičnim in 
frizerskim salonom, inštruktorjem avtošol, 
osebnim trenerjem, avtoservisom ter dru-

gim storitvenim podjetjem, ki želijo svojim 
strankam ponuditi možnost naročanja ter-
mina na sodoben način ter hkrati tudi pre-
prosto in pregledno voditi termine na enem 
mestu po spletu, od koder koli in kadar koli.

Tridesetdnevno brezplačno 
preizkusno obdobje
Podjetjem je na voljo 30-dnevno brezplačno 
preizkusno obdobje za spoznavanje storitve 
Naroči se!. Hitro brezplačno registracijo pod-
jetje izvede na spletni strani www.naroci.
se, čarovnik pa vodi urednika skozi nekaj 
korakov nastavitev urnika dela, osebja in 

storitev. Takoj zatem je spletna storitev že na 
voljo za uporabo. Podjetjem je na voljo tudi 
odlična prodajna podpora.

P R E D S T A V L J A M O
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1. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa so:
a) Izumi, ki po predpisih o industrijski lastnini izpolnjujejo pogoje za 

patentno varstvo ali za varstvo s patentom s skrajšanim trajanjem, ko 
dokažejo koristnost v praksi. 

b) Novi izdelki, postopki in storitve. 
c) Tehnične/tehnološke in druge izboljšave, s katerimi se dosega večja 

delovna storilnost, boljša kakovost proizvodov, prihranek pri materialu 
in energiji, boljše izkoriščanje strojev in naprav, boljši nadzor proizvodnje, 
boljša varnost pri delu ipd. 

2.
2.1. Prijava na razpis mora vsebovati:

1. ime in priimek in popolni naslov inovatorja oz. gospodarske družbe, 
podjetja ali ustanove, v kateri je zaposlen;

2. naziv in popolni opis realizirane inovacije v letu, za katero je objavljen 
razpis z navedbo značilnosti po naslednjih kriterijih:

K1. Inventivnost
K.1.1. Izvirnost: V kolikšni meri inovacija presega/odstopa od poznanega 
stanja v podjetju, v državi ali v svetu ali od obstoječih razvojnih smernic 
podjetja. Kolikšna je uporabna vrednost inovacije za končne uporabnike v 
primerjavi z obstoječimi/dosedanjimi rešitvami, lastnimi ali konkurenčnimi.
K.1.2. Zaščita novosti: ali je invencija varovana s patentom, ali je v postopku 
pridobivanja patentne zaščite, ali je invencija varovana s poslovno skrivnostjo 
ali z drugimi oblikami varovanja …
K2. Gospodarski rezultati
2.1. Doseženi gospodarski rezultati:
Gospodarska vrednost inovacije za podjetje (v EUR in v %), povečanje tržnega 
deleža, povečanje dobička, znižanje stroškov poslovanja, nova delovna mesta, 
povečan BDV/zaposlenega, prihodki od prodaje pravic intelektualne lastnine, 
druge koristi za podjetje, ki niso finančno merljive, druge koristne novosti, 
ki jih kot take opredelijo odjemalci …
2.2. Pričakovani gospodarski rezultati:
Gospodarska vrednost inovacije za podjetje (v EUR in v %), povečanje tržnega 
deleža, povečanje dobička, znižanje stroškov poslovanja, nova delovna mesta, 
povečan BDV/zaposlenega, prihodki od prodaje pravic intelektualne lastnine, 
druge koristi za podjetje, ki niso finančno merljive, druge koristne novosti, 
ki jih kot take opredelijo odjemalci …
K3.Trajnostni vidik
K.3.1. Trajnostni učinki inovacije na inovacijski sistem: Inovacijski proces 
je vzpodbudil razvoj invencijsko-inovacijskega sistema v podjetju, okrepil 
kompetence podjetja za hiter razvoj ideje do uvedbe na trg, vzpodbudil razvoj 
timskega dela, vzpodbudil interdisciplinarnost pri inoviranju, vzpodbudil 
sodelovanje z znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami in univerzami, 
vzpodbudil sodelovanje z uporabniki pri razvoju novosti, ipd.

K.3.2. Okoljski vidiki
Ugodni vplivi inovacije na trajnostni razvoj podjetja (na delovno okolje, na 
varnost pri delu), ugodni vplivi na okolje izven podjetja (globalni, regionalni, 
lokalni vplivi), pomembnost inovacije za počutje uporabnika, proizvodni viri 
(neobnovljivi naravni viri, odpadki, učinkovita raba materialov, učinkovita 
raba energije, delovna obremenitev, emisije toplogrednih plinov), naslavljanje 
uporabnika (spodbujanje varčevanja); energetske potrebe v življenjskem 
ciklu inovacije; uničenje po koncu življenjskega cikla (recikliranje, odpadek).

3.  slike, načrte in opis prijavljene inovacije;

4.  stopnja realizacije inovacije

2.2. Splošna določila za prijave
1. Inovacijske prijave naj bodo izdelane skladno s razpisnimi kriteriji. 

Komisija nenamenske dokumentacije ( katalogi, promocijska gradiva, 
seminarske ali diplomske naloge itn.) ne bo upoštevala.

2. Inovacijski predlog lahko predlagatelj prijavi le na eni območni ali 
regionalni zbornici. V kolikor je inovacijski predlog rezultat »teamskega« 
dela več pravnih ali fizičnih oseb, se poda inovacijski predlog na tisto 
zbornico, kjer je sedež nosilca projekta. 

3. Inovacijske prijave, ki ne bodo izdelane v skladu z določili v točki 2.1, bo 
inovacijska komisija vrnila prijaviteljem v roku 14 dni po izteku razpisa, 
z rokom 7 dni za ustrezno dopolnitev.

4. O predlogih bo odločala Komisija za inovacije, ki jo imenuje Upravni 
odbor Pomurske gospodarske zbornice. Komisija bo na podlagi sprejetega 
pravilnika in kriterijev za ocenjevanje predlogov inovacij podelila zlata, 
srebrna in bronasta priznanja (plakete z listino) ter diplome. Komisija 
lahko neustrezne inovacijske prijave zavrne, z ustrezno utemeljitvijo. 

5. Javna razglasitev in podelitev priznanj bo na prireditvi v organizaciji 
Pomurske gospodarske zbornice. V letu 2013 bomo podelili priznanja 
za dosežke v letu 2012.

6. Prijave se pošljejo na naslov:
Pomurska gospodarska zbornica
s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije «
Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota

najkasneje do 15. aprila 2013.

Razpis in razpisna dokumentacija je v celoti objavljena na spletni strani
zbornice www.pgz.si
»Ne pozabite, da je sodelovanje na razpisu lahko odlična promocija vaših
dosežkov …«
Dodatne informacije: 
Pomurska gospodarska zbornica
Kontakt: Mira Kikec
T: 02 52 136 50
E: mira.kikec@pgz.si
Robert Grah, direktor PGZ

Gospodarska zbornica Slovenije, v njenem sklopu Pomurska gospodarska zbornica 
nadaljuje s projektom podelitve priznanj in diplom inovacijam v regiji. 

In s tem namenom objavlja

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, 
samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Pomurske gospodarske zbornice.  

Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj in 
diplom inovacijam v POMURSKI regiji za leto 2012

P R E D S T A V L J A M O



Murales d.d. Ljutomer
Kolodvorska ulica 3, 9240 Ljutomer

T: 02 585 18 06
E: info@murales.si

Velika izbira lastnega programa jedilnic
Oprema objektov (hoteli, restavracije...)


