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dobili smo zmagovalca PomursKe 
gosPodarsKe bowling lige 2013/2014
To je podjetje Avtobusni promet – ekipa A. Drugo mesto si je »pribowlal«  Zavod 
Sončnica, tretje pa ekipa Zavarovalnice Triglav. V rekreacijskem druženju, ki 
smo ga pripravili skupaj s Party Maxom, je sodelovalo 13 ekip. Začeli smo v 
novembru 2013, zaključili pa 10. marca 2014 in se tako srečali 15 ponedeljkov. 
Ponovno je bil odziv pozitiven, z obljubo, da nas bo ob naslednjem druženju še več.

1. PredMet JAVNeGA rAzPiSA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri 
postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku 
nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega 
procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, 
diverzifikacije ali modernizacije) ter ustvarjanje novih delovnih mest 
povezanih z začetno investicijo. 

2. rAzPOLOŽLJiVA SredStVA:
Okvirna višina razpisanih sredstev za sklop A:
 • 500.000,00 evrov letno, v letih 2014 in 2015.

Okvirna višina razpisanih sredstev za sklop B:
• za leto 2014 3.391.016,00 evrov, za leto 2015 pa 4.637.348,00 evrov.

3. ViŠiNA SOFiNANCirANJA

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij mora biti:
 • za sklop A: najmanj 10.000,00 evrov. Najvišji znesek sofinanciranja je 

lahko največ 50.000,00 evrov.
 • za sklop B: najmanj 50.000,01 evrov. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko 

največ 500.000,00 evrov.

Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:
 • 50 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
 • 40 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in 
 • 30 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

4. UPrAViČeNi StrOŠKi
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:
 • nakup strojev in opreme,

 • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z 
nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega 
tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja 
razpisa,

 • gradbena dela,
 • nakup objektov in zemljišč.

5. ROK
Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, je 4. april 2014, do 
12. ure. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel 
vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Razpisna dokumentacija z obrazci se nahaja na spletni strani MGRT 
(www.mgrt.gov.si, v rubriki Javne objave-Javni razpisi) ali na spletni strani 
PGZ.

Dodatne informacije: 
Robert Grah
Direktor

Pomurska gospodarska zbornica
Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota

T. 02 52 136 50
M. 041 844 448
E. robert.grah@pgz.si

ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (mgrT) je 14. marca 2014, objavilo 

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij 
podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na 
območju izvajanja zakona o razvojni podpori 

Pomurski regiji v obdobju 2010-2015.

P r e d s T a v l J a m o

Tekmovalci sezone 2013/2014
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11 razpis za inovacije

Imeti ali ustvariti delovno mesto, ki 
mora v današnjem času in obsegu biti 
še konkurenčno, je za nekatere velika 
neznanka in misija nemogoče, za druge 
svetle izjeme pa ne. Katere so te? Tisti, ki 
imajo po domače povedano »dober posel«. 
A stvari niso tako enostavne. Kaj pomeni 
imeti »dober posel«? Pomeni ustvarjati 
vrednost, ki jo je mogoče deliti z vsemi, ki 
v tem poslu sodelujejo: lastniki, zaposlenimi 
in seveda okoljem. Kakšen je ta »posel«? 
Predvsem mora biti dober. Kaj pa pomeni 
dober? Pomeni, da dobimo za dobro izvedbo 
dobro plačilo. Krog vprašanj in odgovorov 
se lahko nadaljuje v nedogled. Vseeno pa je 
jasno, da mora imeti dober posel vse našteto 
že iz preprostega razloga: »delo« pri nas je 
postalo drago in preobremenjeno z visokimi 
davki in prispevki, ki jih premorejo v ceno 
končnega izdelka ali storitve umestiti le 
redki. Pa takšne vseeno imamo. To so 
tisti, ki jim je že zdavnaj postalo jasno, 
da samo delo pridnih rok ni več recept za 
uspešnost, ampak mora biti to obvezno 
povezano z znanjem, razvojem, izkušnjami 
in učinkovitostjo.

Vendar se pojavlja še ena težava. Podjetja, 
ki delajo dobro, velikokrat niso opažena 
in spoštovana, kljub temu da so sposobna 
prevzemati odgovornost za razvoj 
celotne regije. Prav v teh podjetjih imajo 
posamezniki  znanje in predvsem voljo 
spreminjati stvari na bolje. 

Naš cilj in seveda edina prava pot je imeti 
v regiji čim več takšnih podjetij, saj so ta 
podjetja tista, ki ustvarjajo nova delovna 
mesta; stabilna, konkurenčna in seveda 
dobro plačana. Za ta cilj pa so potrebne 
korenite spremembe obstoječega sistema 
in poslovnega modela. Da se da, dokazujejo 
rezultati v teh podjetjih in seveda pred 
kratkim podeljena nagrada GZS enemu 
izmed njih, ki si zasluži vse naše priznanje 
in čestitke.  

Kot nasprotje takšnim podjetjem imamo na 
drugi strani podjetja, ki pogosto zaidejo v 
težave. Tam se sprašujemo, kako ohraniti 
zdravo jedro in spet postaviti vzdržni 
poslovni model, ki bo uspel ohraniti delovna 
mesta ter ustvarjati dodano vrednost, ki 
bo omogočala poplačilo vseh obveznosti 
in seveda zaposlenih. Govorimo o tako 
imenovani poslovni oziroma lastniški 
sanaciji, ki je za ohranitev delovnih mest 
in socialne strukture nujno potrebna. 
Naša naloga je, da se ukvarjamo tako s 
prvimi kot z drugimi. Skupen rezultat bo 
vzdržen ekonomski in socialni model, ki 
bo zagotavljal mir ter omogočal nadaljnjo 
rast, razvoj in konkurenčnost pomurskega 
gospodarstva. Želimo si podjetij, ki bodo 
uspešna tako doma kot širom po svetu in 
ki bodo zmogla ohranjati in ustvarjati nova 
delovna mesta.

delovno 
mesTo …

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.

naPovedniK
27. marec 
delavnica: od ideje do denarja  
(z intelektualno lastnino)

4. april
zaključna konferenca projekta 
Pravi PoKlic za razvoJ -
rigHT ProFession

17. april
Poslovni zajtrk z nlb

24. april
Predavanje: Prenos družinskega 
podjetja na naslednike

24. april
delavnica: Kako poslovati s Švico

15. maj
skrivnosti zaključevanja prodajnih 
pogajanj z go. metko Feher Pal, 
specialistko za prodajna pogajanja 

od aprila do septembra
Paket štirih seminarjev strokovno 
pravne službe gzs z delovno-
pravnega področja ter insolvenčne 
zakonodaje

r a z g l e d n i c a
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JanKo Kodila: 
nič ni 
samoumevno

ste letošnji nagrajenec gospodarske zbornice slovenije 
za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 
2013. Kaj je bilo po vašem mnenju ključno, da ste prepričali 
žirijo in dobili letošnjo nagrado?

To je bolj vprašanje za komisijo, ki nam je nagrado podelila, kot 
zame. Sam menim, da je nagrada rezultat našega minulega dela in ne 
enega samega dogodka. Pri ocenjevanju se upošteva vrsta različnih 
kriterijev: od splošnih razvojnih rezultatov gospodarske družbe, do 
rezultatov poslovanja in uveljavljanja na trgu, hitrega in učinkovitega 
prilagajanja poslovanja, jasne vizije in dolgoročne strategije, vlaganja 
v lastni razvoj in inovacije ter odgovornost do družbenega okolja. 
Gre za dokazovanja skozi leta. Kar zadeva našo nagrado, menim, da 
je tukaj treba poudariti predvsem uvedbo in upravljanje z blagovno 
znamko Kodila ter naše delo pri uveljavljanju blagovne znamke Diši 
po Prekmurju, s katero se trudimo povezati regijo.

Že vrsto let spadate med uspešnejša pomurska in slovenska 
podjetja s konstanto rastjo. Po čem se po vašem mnenju 
vaše podjetje razlikuje od drugih malih podjetij v Pomurju 
oz. sloveniji?

Ključnega pomena so naša želja po rasti in naša prizadevanja ter to, da 
nam ni nič samoumevno. Pomembno se mi zdi, da imamo opredeljene 
strateške cilje, da razmišljamo globalno ter da se dokazujemo tudi 
izven lokalnega okolja. Ves čas spremljamo globalne trende in 
poznamo primere dobre prakse. Samo tako lahko vidimo, kaj je 
dobro in kaj lahko z določenimi prilagoditvami vpeljemo v naše delo.

Zelo pomembni so tudi kakovost v proizvodnji in standardi kakovosti, 
ki jih neprestano izboljšujemo in posodabljamo. Pri tem mislim na 
kakovost izdelkov, procesov in proizvodnih prostorov. Seveda je zelo 
pomembna tudi ekipa sodelavcev, človeški kapital je ključen. Vlagati 
je treba tudi v ljudi, ne samo v opremo.

zanimivo je, da vaš trg v glavnem ostaja domače slovensko 
tržišče. vas tujina ne zanima ali pa je morda konkurenca 
v tujini prehuda?

Med nagrajenci GZS smo, kar zadeva tujino, bolj izjema. Razen 
trgovine smo bili edini, ki prvenstveno in aktivno delujemo na 
slovenskem trgu. Ne gre za neambicioznost, nas prodaja na tujih 
trgih prav gotovo zanima. V tej smeri tudi delamo nove korake, 
vendar je dejstvo, da je hrano težko prodajati čez mejo zaradi lokalne 
oskrbe, specifičnih lokalnih okusov, osveščenosti v smislu, da želimo 
vsi kupovati domačo hrano in lokalne specialitete. Potenciali so pri 
prodaji hrane v tujino manjši. Vsaj, ko govorimo o specializaciji, 
ki smo jo izbrali mi – lokalne specialitete - in pustimo ob strani 
multinacionalke, ki se ukvarjajo z masovno proizvodnjo.

V zadnjih letih smo želeli dobiti neodvisne ocene in smo se dali oceniti 
tudi v tujini, z namenom, da bi nam te ocene pomagala pri vstopu na 
tuje trge. Sicer pa nas v tujini zanimajo predvsem zahodni trgi, kot so 
Nemčija, Anglija, Avstrija, Švica. V teh državah so tudi okusi najbolj 
kompatibilni našim.

Podjetje ste prevzeli od svojega očeta. Kje so po vašem 
mnenju ključne razlike med t. i. »starim« in »novim« načinom 
vodenja podjetja, če razlike sploh so?

Razlike gotovo so. Sam sem bil prvi zaposleni v našem podjetju in sem 
njegovo zgodbo s samostojnim vodenjem pravzaprav le nadaljeval. V 

Janko Kodila, direktor podjetja Kodila, d. o. o., je 
človek, ki verjame v svoje podjetje in zastavljene 
cilje, predvsem pa se trudi, da jih skupaj s svojimi 
sodelavci neprestano uresničuje. Pravi, da nič v 
življenju ni samoumevno ter da se je treba ves 
čas truditi in delati, predvsem pa slediti svetovnim 
trendom. le tako lahko uspeš. Pri Kodili o uspehu 
nikakor ne gre dvomiti, da je res tako pa potrjujejo 
tudi številne nagrade, zadnja v nizu je nagrada 
gospodarske zbornice slovenije za leto 2013. 

P o s l o v n i  z g l e d

Janko Kodila

nagrade in priznanja



tem času smo prestrukturirali filozofijo podjetja iz lokalne v širšo 
na slovenski ravni. Nastavili smo platformo za prodajo po celotni 
Sloveniji, ki temelji na filozofiji, da proizvedemo kakovostno hrano 
po lokalnih receptih ter jo prodamo v širšem okolju. Iz proizvajalca in 
prodajalca pretežno svežega mesa smo se preusmerili na proizvajalca 
in prodajalca pretežno gotovih izdelkov. Spremenili smo težišče 
proizvodnje in na novo nagovorili kupce. Ključna je bila torej 
sprememba marketinške usmeritve. Seveda pa je pomemben tudi 
tehnološki razvoj, ki poteka postopoma in še vedno traja. Tudi danes 
se ukvarjam s tem, kaj bo čez pet let.

ljudje se vedno bolj usmerjamo v samooskrbo na področju 
prehrane. Kje vidite ključne pomanjkljivosti današnje 
živilske industrije?

To s samooskrbo je bolj polresnica kot čista resnica. Hrana je postala 
globalna in medtem ko se določen segment ljudi za hrano sploh 
ne zanima, se v določenem segmentu res povečuje zanimanje za 
samooskrbo in drugačno razumevanje prehrane.

Kot ključno pomanjkljivost pri nas sam vidim to, da smo se v preteklih 
letih v Sloveniji premalo ukvarjali z osveščanjem kupcev. Še danes 
so ti koraki zelo šibki. Osveščenost kupcev je pomembna, vendar ne 
gre samo za marketing, ampak tudi za dejansko izvedba tega, kar 
govorimo. Delati je treba tisto, kar govoriš. Premalo je povezanosti 
in premalo se zavedamo soodvisnosti.

Kje vidite priložnost za razvoj Pomurja in na kakšen način 
bi po vašem mnenju Pomurje lahko povečalo svojo 
konkurenčnost?

Potencial v Prekmurju prav gotovo obstaja, prav iz tega razloga 
sem se tudi sam odločil za nadaljevanje družinske tradicije 
in podjetniške zgodbe v živilski panogi. Potencial v Prekmurju 
predstavljata kulinarika in turizem. Težava je v tem, da ni strategij, 
vse je površinsko govorjenje. Turizem ni povezan z lokalno prehrano, 
recimo. Nepovezane so občine, posamezni ponudniki pa zlorabljajo 
prekmurski »melos« ter potem šepajo z izvedbo. Govori se veliko, 
naredi pa malo.

ste tudi eden izmed protagonistov uspešne blagovne 
znamke diši po Prekmurju. Kakšno je osnovno poslanstvo 
te blagovne znamke?

Osnovni namen je povezovanje v skupino ponudnikov, ki so skupaj 
bolj reprezentativni. Blagovna znamke je bila ustvarjena zato, da bi 
si med seboj pomagali in se tako lažje združili tudi pri trženje in 
promociji lokalne prekmurske zgodbe. Znotraj znamke imamo tudi 
dva zaščitena izdelka, ki sta paradna konja, to sta prekmurska šunka 
in prekmurska gibanica. Ta dva izdelka voz vlečeta naprej ter s tem 
pomagata drugim izdelkom. Rekel bi, da smo z blagovno znamko Diši 
po Prekmurju zdaj na četrtini poti, kljub temu da delamo že 15 let. 
Veliko potenciala je še neizkoriščenega. Na promociji smo že veliko 
naredili, zdaj je potrebno delati še na trženju. Zgodbo razvijamo v 
skladu z razvojem prekmurskega potenciala in zavedanja pa tudi v 
skladu z možnostmi, ki jih imamo, kar zadeva denar in človeške vire.

Katere blagovne znamke v Pomurju se vam zdijo obetavne 
in v njih prepoznate potencial za razvoj?

Prav gotovo je v minulem obdobju ogromno naredil Lušt, ki si 
je ustvaril odlično marketinško podobo, pa Cleangrad, Arcont, 
Transpack … Navdušuje me tudi prekmurska vinarska zgodba. Z 
včasih znanega vinarskega okoliša smo padli v popolno anonimnost, 
zdaj pa tukaj spet pridobivamo na prepoznavnosti z Marofom, 
Krampačem, Gjerkešom … Ne bi rad koga izpustil, ker jih je veliko. 
To so sicer velike zgodbe, vendar daleč od preteklih močnih blagovnih 
znamk, ki smo jih imeli: Pomurka, Mura, Panonija in podobne.

imate sami kakšno blagovno znamko, ki je prepričala vas 
in po kateri se zgledujete?

Gre predvsem za tuje znamke. Za vzor nam je italijanski Culatello di 
Zibello, mesnina, ki se dela v omejenih količinah in je zelo povezana 
z regijo iz katere izhaja. Ima zelo visoko kulinarično in ekonomsko 
dodano vrednost. Potem so tukaj še španske kulinarične zgodbe, 
ampak to so že globalne stvari. Sam zelo občudujem tudi vinarje, 
ki iz vin delajo neverjetne blagovne znamke, kljub temu da vino ni 
osnovno prehrambeno živilo in dodano vrednost dejansko ustvarja 
marketing.

5 Poslovni razgledi Pomurje 

P o s l o v n i  z g l e d

sodelavci podjetja Kodila, d. o. o.

Kodila, d. o. o. v markišavcih 
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nova Finančna PersPeKTiva 2014-2020
 – priložnost za redefiniranje razvojnih 
priložnosti Pomurja 

KJe smo

P o s l o v n i  r a z g l e d

V novem programskem obdobju se bodo potrjevali novi strateški 
in izvedbeni dokumenti, ki bodo postavili prioritete in smernice 
gospodarskega in družbenega razvoja regij za obdobje 2014-2020.

Čas velike gospodarske in finančne krize, ki je tudi kriza vrednot in 
upravljanja, kliče po ponovnem premisleku o prihodnosti, skupni 
viziji, ciljih in o tem, kje želi biti Pomurje v letu 2020 in kako to doseči

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

V zadnjih sedmih letih je bilo v Pomurju iz sredstev evropske 
kohezijske politike sofinanciranih 352 različnih projektov v skupni 
višini 618 milijonov evrov dodeljenih evropskih in nacionalnih 
sredstev, kar pomeni približno 12 % vseh dodeljenih sredstev na 
ravni države. Večina (75 %) teh sredstev je bila vložena v razvoj 
javne prometne in komunalne infrastrukture (pomurski vodovod, 
avtocestni odsek Beltinci-Lendava, elektrifikacija in nadgradnja 
železniške proge Pragersko-Hodoš ipd.) za izboljšanje konkurenčnosti 
podjetij, podjetništvu, spodbujanju zaposlovanja in usposabljanju 
pa je bilo namenjenih 52 milijonov evrov (8 %) dodeljenih sredstev. 
Kljub uspešnemu vključevanju in črpanju evropskih sredstev pa 
ugotavljamo, da Pomurje ne napreduje z želeno hitrostjo. Za izboljšanje 
konkurenčnosti gospodarstva bo potrebno njegovo prestrukturiranje, 
ki bo s povezovanjem in sodelovanjem spodbudilo nastanek novih 
nišnih inovativnih produktov in storitev na tistih področij, kjer imamo 
akumulirano znanje in vire

viziJa in sTraTeŠKi cilJi PomurJa

 V zadnjih mesecih se aktivno pripravlja Regionalni razvojni program 
Pomurske regije 2014-2020 (RRP), ki sledi usmeritvam nacionalnih 
(Strategija razvoja Slovenije) in evropskih (Strategija Evropa 2020) 
strateških dokumentov za dosego pametne, vključujoče in trajnostne 
rasti. RRP poleg vizije, strateških ciljev in prioritet vključuje tudi 
investicijska področja in ključne projekte, ki se bodo v tem obdobju 
izvajali.

V pripravo RRP je bilo vključenih več kot sto strokovnjakov, ki so 
ob upoštevanju razvojnih potencialov regije pripravili predlog nove 
razvojne strategije, ki jo odraža oblikovana vizija regije: 

»Pomurje bo re(j)dno dobra slovenska pokrajina. Prepoznavna 
v Evropi bo svojim prebivalcem in obiskovalcem s trajnostnim 

razvojem zagotavljala sonaravno bivanje z okoljem, visoko 
kakovost življenja in celosten razvoj lastnih potencialov.”

Podprta bo s petimi strateškimi cilji, ki vključujejo razvoj 
konkurenčnega gospodarstva, dvig kakovosti turistične ponudbe s 
skupno promocijo, zagotovitev zdravega naravnega in družbenega 
okolja, zagotovitev energetske samozadostnosti in povečanje preskrbe 
z ekološko pridelano hrano.

razvoJna sPecializaciJa

Primerjalno prednost Pomurja predstavljajo: razvoj trajnostnih, 
integriranih in inovativnih rešitev na področju prehrane in turizma 
in so v osnutku RRP identificirani kot predlog razvojne specializacije..   

V okviru omenjenih področij bodo podprti tudi ostali projekti in 
ukrepi za povečanje vlaganj v raziskave, razvoj in inovacije (RRI), 
podjetništva, spodbude za povečanje zaposlenosti ter ukrepi za 
izboljšanje stanja okolja in trajnostne rabe energije. To so tudi področja, 
ki jim država namenja 50 % razpoložljivih sredstev kohezijske politike 
v obdobju 2014-2020, v katerem bo na voljo 20 % manj evropskih 
sredstev (3,3 milijarde evrov evropskih sredstev).

Pametna specializacija
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nabor ProJeKTov

V okviru priprave RRP je bilo identificiranih 272 projektnih idej, 
ki kažejo na še zmeraj velike potrebe (2/3 vseh potreb) po vlaganjih 
v razvoj in obnovo javne infrastrukture. 

V drugi polovici leta 2013 smo izvajali delavnice za možnosti 
povezovanja projektov sorodnih vsebin v večje integrirane projekte. 
Dobili smo 49 osnutkov integriranih regijskih in sektorskih projektov, 
ki bodo vključeni v programski del RRP in bodo kandidirali za 
neposredno potrditev v okviru dveh Dogovorov o razvoju regije. 

Med predlogi integriranih projektov je tudi 15 integriranih projektov 
pomurskega gospodarstva s področja krepitve razvoja, raziskav in 
inovacij, internacionalizacije in razvoja človeških virov v skupni 
višini 54 milijonov evrov. 

zaKlJučeK

Pretekla vlaganja in izvedene investicije pomenijo dobro osnovo 
za nadaljnji razvoj Pomurja. V novi finančni perspektivi bo 
obstoječa regionalna razvojna politika s tesnejšim vertikalnim 
in horizontalnim sodelovanjem in okrepljenim čezmejnim 
povezovanjem podpirala razvojno specializacijo in koncentracijo 
sredstev na ključne projekte, ki bodo zagotavljali trajnost, večje 
multiplikativne učinke, ustvarjali nova delovna mesta in višjo 
dodano vrednost s ciljem povečanja konkurenčnosti in doseganja 
hitrejšega in skladnejšega razvoja Pomurja.
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Projekt Pravi poklic za razvoj 
poteka že skoraj tri leta
leta 2011 smo projektni partnerji, po trije iz slovenije in madžarske ter Pgz kot vodilni partner, 
začeli izvajati projekt right Profession. naš cilj je bil, da približamo želje mladih glede poklica 
potrebam gospodarstva, zato smo na obeh straneh meje naredili obširno raziskavo, pri kateri je 
sodelovalo 534 delodajalcev in 3777 osnovnošolcev ter staršev. rezultati so potrdili, da je razkorak 
med željami in potrebami precejšen.

P o s l o v n i  r a z g l e d

v projektu je sodelovalo 534 delodajalcev in 3777 osnovnošolcev.

Na podlagi analiz smo izdali dvojezične publikacije: brošuro z rezultati, 
podrobne povzetke analiz, zloženke za ciljne skupine, zloženke o 
desetih najbolj iskanih poklicih, brošuri o zaposlovanju v tuji državi 
ter o poklicih prihodnosti, film o desetih perspektivnih poklicih, tri 
kratke filme o deficitarnih poklicih ter veliko promocijskega materiala. 
Vse to smo razdelili mladim kot motivacijo, da začnejo o tehničnih 
poklicih razmišljati v drugi luči.

Organizirali smo tri delavnice za delodajalce, kjer smo zaposlenim 
v pomurskih podjetjih približali nove pristope k delu z mladimi. 
Organizirali smo 26 predstavitev na osnovnih šolah in tako smo več 
kot 1000 učencem in staršem s pomočjo delodajalcev približali poklice, 
ki so v obmejnih regijah najbolj iskani. Povratne informacije so bile 
odlične in nekateri učenci, ki prej niso razmišljali o tehničnih smereh, 
so tudi to možnost vzeli kot realno. Udeležba na dveh okroglih mizah 
je bila precejšnja. 116 ravnateljev, učiteljev in otrok je prisluhnilo 
strokovnjakom in uspešnim direktorjem na temo kadrovskih potreb 
gospodarstva. Več kot 1200 učencem smo omogočili, da so si ogledali 
podjetja in delavnice na obeh straneh meje, in tako prvič v življenju 
začutili utrip podjetij.

Madžarski partnerji so organizirali predstavo Gledališče poklicev, ki 
so jo ponovili kar šest krat in v polni gledališki dvorani učencem na 
zanimiv in humoren način s posebno gledališko tehniko predstavili 
lepote šestih poklicev.

Na slovenski strani smo vsem pomurskih osnovnim šolam omogočili 
ogled Razstave poklicev, dvodnevnega dogodka, ki smo ga priredili v 
štirih upravnih enotah Pomurja. Na vsakem dogodku so bili prisotni 
delodajalci, ki so predstavljali različne poklice. Od dijakov srednjih šol 
so učenci iz prve roke izvedeli, kako so ti zadovoljni z izobraževanjem.

Na sejmih Megra si je 273 udeležencev ogledalo obrtno ulico in 
predstavitve mojstrov. Zadnja takšna predstavitev, kjer bo sedem 
delodajalcev predstavljalo najbolj iskane poklice, bo na Pomladnem 
sejmu, 4. aprila 2014. Po predstavitvi bomo organizirali tudi zaključno 
konferenco, na kateri bomo predstavili izvedene aktivnosti projekta

Projekt se konec letošnjega aprila sicer zaključuje, vendar projektni 
partnerji že aktivno delamo na logičnem nadaljevanju projekta v 
naslednji finančni perspektivi do leta 2020. Projekt bomo nadgradili, 
pri tem pa bomo uporabili pridobljeno znanje in izkušnje. Tako bomo 
regiji pomagali pri osveščanju mladih, da je izbira pravega poklica 
najpomembnejša odločitev, ki jo morajo sprejeti.

Več o projektu si lahko preberete na spletnem mestu:
http://www.pgz.si/si/right_profession



Javno povabilo 
ZAPOSLI ME PLUS
Delodajalci, ne zamudite priložnosti …

KDO se lahko prijavi?
Delodajalci (razen sektorja države), ki ste pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v 
Sloveniji najmanj eno leto, pri čemer izpolnjujete še vse druge pogoje. 

KAJ vam omogoča povabilo?
Pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih iz ciljnih skupin povabila. 
Delovno razmerje mora biti sklenjeno za polni delovni čas (40 ur na teden) oziroma za krajši delovni čas  
(v skladu z odločbo o invalidnosti) in mora trajati najmanj eno leto.
Subvencija znaša:

 • 5.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) oziroma 
 • sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom (v skladu z odločbo o invalidnosti). 

Subvencijo vam izplačamo v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelne osebe, na podlagi vašega 
predloženega zahtevka za izplačilo in dokazila o zaposlitvi.

ZA KOLIKO oseb lahko pridobite subvencijo?  
ZA KOGA lahko pridobite subvencijo?  
DO KDAJ se lahko prijavite?  
KAKO zaposlite osebo s pomočjo subvencije? 
KAKŠNI SO POGOJI za prijavo?

VEČ INfORMAcIJ: 
 • Javno povabilo: spletna stran www.ess.gov.si
 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna 

služba Murska Sobota, Oddelek za pokl. orientacijo in 
prog. zap., Igor Fekonja 02/521 3259; igor.fekonja@ess.gov.si
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Program dela Pgz za leto 2014
Poleg osnovnega poslanstva združevanja in povezovanja podjetij ter zastopanja skupnih 
interesov bomo v letu 2014 posebni poudarek namenili še/in: 

 ■ Ustvarjanju takšnih gospodarskih pogojev in ukrepov, ki bodo 
vključevali povečanje obsega proizvodnje, zaposlenosti, izvoza 
in tujih investicij.

 ■ Vključevanju v promocijo regijskega gospodarstva ter javnemu 
izražanju zahtev gospodarstva in opozarjanju na nepravilnosti.

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

 ■ Izvajanju in zaključevanju čezmejnega projekta »Right Profession 
– Pravi poklic«, kjer smo vodilni partner (Projekt sledi akcijskemu 
načrtu zadovoljevanja regijskih potreb po tehničnih kadrih, 
promociji tehničnih poklicev ter prilagajanju izobraževalnega 
sistema in programov dejanskim potrebam gospodarstva).

 ■ V povezavi z zakonom za Pomurje bomo tudi v letu 2014 namenili 
velik poudarek izvedbi zastavljenih gospodarskih projektov, 
prioritetnih programov ter razpisov.

 ■ Skupaj s člani iskali poti in oblike, kako ohraniti delovna mesta 
v reprodukciji ter kako jim povečati konkurenčno vrednost tudi 
z novimi razvojnimi spodbudami.

 ■ Na področju internacionalizacije bomo organizirali predstavitve 
potencialnih tujih trgov v sodelovanju s strokovnimi službami GZS 
in predstavniki tujih konzularnih predstavništev ter organizirali 
poslovne konference.

 ■ Organizirali bilateralno srečanje dveh predsednikov zbornic GZ 
Slovenije in Madžarske.

 ■ Izvedli razpis in ocenili »Naj inovacije« z zaključno prireditvijo..

 ■ Še naprej posredovali informacije z izdajanjem časopisa Poslovni 
razgledi (2 - 3 številke).

 ■ Izvedli že tradicionalno gospodarsko Bowling ligo v sezoni 
2014/2015.

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

 ■ Aktivno sodelovali na regijskem festivalu IZUM - Mladi za 
napredek Pomurja.

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

 ■ Prisotni bomo pri skupnem nastopu živilskih in kmetijskih podjetij 
na sejmu v Gornji Radgoni.

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

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

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

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

 ■ Analizirali stanje gospodarstva v regiji ter izdali Regijske kazalnike 
gospodarjenja

 ■ Izvajali predvidene aktivnosti na partnerskih projektih.

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

 ■ Aktivno pridobivali nove člane.

 ■ Preko svojih predstavnikov bomo delovali v organih javnih 
institucij, agencij ter pri sooblikovanju regionalnega razvoja in 
ustvarjanju novih poslovnih priložnosti.

 ■ Posebej bomo aktivni v zvezi z izvajanjem aktivnosti širšega  
gospodarskega pomena ter pri sooblikovanju regionalnega razvoja 
in ustvarjanju novih poslovnih priložnosti.

 ■ Se zavzemali za pravično razdelitev premoženja GZS in nakup 
prostorov kluba PAC.

skupščina Pomurske 
gospodarske zbornice
Člani PGZ so se 12. marca sestali na 7. seji Skupščine, kjer so sprejeli 
letno poročilo za leto 2013 z mnenjem nadzornega odbora ter program 
dela in finančni načrt za leto 2014. Prav tako so potrdili višino članarine, 
ki ostaja enaka kot v letu 2013.

Ter izvajali dodatne aktivnosti, ki bodo tako nam kot tudi 
članom prinašale neposredne koristi.



gospodarska zbornica slovenije, v njenem sklopu Pomurska gospodarska zbornica,  nadaljuje s 
projektom podelitve priznanj in diplom inovacijam v regiji. cilj projekta je uveljavljanje inovacijske 

dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva. s tem 
namenom objavljamo

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. 

Inovacija je vsaka koristna novost, ki jo za tako opredelijo odjemalci. Lahko 
je tehniška ali pa tudi ne. Koristnost novosti v praksi se dokazuje z uspešno 
prodajo na domačem ali mednarodnem trgu, v primeru koristne uporabe v 
organizaciji, kjer je nastala, pa s podatki uporabnikov.

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.

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. Inovacijske prijave, ki ne bodo izdelane v skladu z določili v točki 2.1, bo
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 2014 bomo podelili priznanja za 
dosežke v letu 2013.

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

najpozneje do 18. aprila 2014.

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

Robert Grah, direktor PGZ

razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj in 
diplom inovacijam v PomursKi regiji za leto 2013

P r e d s T a v l J a m o
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spet med najboljšimi
regijami za investicije
fDi EUROPEAN 
Cities & Regions of the Future
Pomurje, Slovenija

tudi med najboljšimi
manjšimi mesti za investicije
fDi EUROPEAN 
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