PREDLOG PROGRAMA DELA ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE
ZA LETO 2009
Med planiranimi nalogami za prihodnje leto bomo dali poseben poudarek:
1. Vzpostavljanju spodbudnega poslovnega okolja
¾ Spremljanje in vpliv na slovensko zakonodajo
Aktivno bomo sodelovali pri sprejemanju slovenske zakonodaje s pripravo stališč, mnenj in
predlogov na zakonodajne predloge ter strokovno zastopali mnenja in stališča gospodarstva.
Konkurenčnost regijskega gospodarstva ter vzpostavitev spodbudnega poslovnega okolja bomo
izboljševali z aktivnim delovanjem v delovni skupini pri programu realizacije ukrepov iz Bele
Knjige v okviru GZS in neposrednim lobiranjem v parlamentu, pri poslanskih skupinah, vladi,
resornih ministrstvih ter v različnih institucijah.
V okviru regijskih svetov v okviru ŠGZ bomo obravnavali pobude in spremembe in dopolnitve
veljavnih predpisov ter podprli člane pri uveljavljanju njihovih stališč pri sprejemanju zakonskih in
podzakonskih aktov.
Za člane ŠGZ bomo na spletni strani ŠGZ vzpostavili stran »forum«, ki bo namenjena intenzivnejši
izmenjavi informacij med člani ŠGZ in zbornico na različnih področjih.
¾ Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in v regijskih socialnih partnerstvih
Tvorno bomo sodelovali z lokalnimi skupnostmi, z regionalnimi razvojnimi agencijami pri
sprejemanju regionalnega programa in se vključevali v regijska partnerstva ( Regijski razvojni svet,
Svet partnerjev, ki je organiziran s strani Zavoda za zaposlovanje, Lokalne akcijske skupine,
konzorcij za izvedbo lokalne razvojne strategije, programski svet Regionalnega sklada dela
Podravje, Ekonomski socialni svet spodnjega Podravja, …)
¾ Spremljanje in informiranje o tekočih gospodarskih gibanjih v državi, panogah in
regiji iz podatkovnih baz Statističnega urada Slovenije, GZS, UMAR-ja in drugih institucij.
2. Spodbujanju podjetništva in konkurenčnosti
¾ Spodbujanje tehnološkega razvoja in konkurenčnosti
Tehnološki razvoj in inovativnost kot pomembna elementa dinamičnega poslovnega okolja vplivata
na konkurenčnost in gospodarsko rast. Aktivno se bomo vključevali v pripravo in izvajanje strategij
razvoja, spremljanje predvidene vladne reforme ter jih analizirali z vidika vpliva na podjetništvo in
konkurenčnost. Skrbeli bomo za prenos potrebnih informacij našim članom.
Poseben poudarek bomo dali naslednjim področjem:
- Spodbujanje in razvijanje inovacijske dejavnosti
- Varstvo intelektualne lastnine
- Varstvo okolja
- Upravljanje s človeškimi viri
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Za vsa tri področja bomo organizirali razne dogodke, delavnice in seminarje, se vključevali v
projekte, z namenom prenosa znanja in dobrih praks med podjetji;
¾ Sodelovanje s tehnološkimi centri in parki doma in v tujini, fakultetami in Univerzo v
Mariboru
¾ Razvijanje mednarodnih povezav
Utrjevali bomo že sklenjena partnerstva z drugimi regijami izven meja in razširili stike z novimi.
Vzpostavili bomo sodelovanje z nacionalnimi regionalnimi zbornicami, ambasadami in pristojnimi
institucijami EU in Jugovzhodne Evrope. Načrtujemo pripravo projektov in pomoč pri vzpostavitvi
partnerstev v čezmejnih projektih na temo pospeševanja podjetništva, iskanja novih zaposlitvenih
možnosti, možnosti investiranja ter prenosa dobrih praks v malih in srednje velikih podjetij.
Ponudili bomo pomoč pri iskanju poslovnih partnerjev in posredovali informacije o tujih
gospodarskih okoljih.
¾ Svetovanje bodočim podjetnikom v okviru E-Vem projekta.
3. Izvajanju storitev za podjetja
Trženje naših storitev
Prizadevali si bomo za prilagoditev naših produktov poslovnim potrebam in željam članov.
Pripravili bomo ponudbe storitev, ki jih bomo na podlagi povratnih informacij s strani članov
dopolnili.
Naše aktivnosti in storitve bomo promovirali med člani in potencialnimi člani ter širši javnosti po
različnih kanalih komuniciranja.
Intenzivirali bomo stike s člani z osebnimi obiski ter preverjali zadovoljstvo članov z našimi
storitvami. Organizirali bomo obiske v podjetjih, kjer bomo vsem ključnim zaposlenim predstavili
našo ponudbo storitev.
Spletni portal kot temeljno orodje komunikacije s člani, mediji in drugimi pomembnimi javnostmi
bomo ustrezno posodabljali in z zanimivimi vsebinami dopolnjevali.
Izvajanje podjetniških storitev
¾ Svetovanje in informiranje
Podjetjem bomo nudili svetovanje na različnih vsebinskih področjih. Zagotovili bomo notranje in
zunanje svetovalce na področju financ, delovno-pravne zakonodaje, mednarodnega poslovanja,
zakonodaje, varstva pri delu, pridobivanja EU sredstev in aktualnih razpisov.
¾ Organizacija in so organizacija dogodkov
Ponudili bomo tudi pomoč pri organizaciji dogodkov, konferenc in seminarjev.
¾ Uvedba portala član - članu popust
Preko spletne strani bomo članom ponudili brezplačno spletno oglaševanje, s tem ko bodo ponudili
ostalim članom zbornice posebne ugodnosti.
¾ Izobraževanje in usposabljanje
Organizirali bomo dogodke, informativne delavnice in seminarje, ki se nanašajo na aktualno
tematiko za člane brezplačno ali pod ugodnimi pogoji.
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Informirali in svetovali bomo o možnostih vključevanja v različne oblike izobraževanja in
usposabljanja.
¾ Projekti
Predvideni projekti
Prijavili smo se na 10 projektov, katerih vsebina se nanaša na:
- usklajevanje potreb na trgu dela s programi usposabljanja ter tako bolj tesno sodelovanje med
gospodarstvom in fakulteto,
- usposabljanje zaposlenih v MSP na področju računalniške pismenosti in e-poslovanja,
- oblikovanje orodij za podporo razvoja konkurenčnih podjetij (predvsem MSP) na obmejnem
področju Slovenija/Avstrija in zagotovitev uporabnih metodologij za tehnološki prenos, vključno z
usposobljenimi tehnološkimi svetovalci, ki bodo podjetjem nudili storitve, povezane s prenosom
tehnologij in razvojem,
- povezovanje in partnersko sodelovanje na institucionalni ravni, razvoj skupnih načel družbene
odgovornosti podjetij, ponudba svetovanja za podjetja,
- vzpodbujanje podjetništva pri ženskah, podpora »Spinn Off« ustanoviteljicam, povečevanje
zaposlenosti žensk, odpiranje novih delovnih mest in dodatno zaposlovanje, povečevanje
gospodarskih možnosti za mlade podjetnice,
- čezmejno (SLO-HRV) poslovno sodelovanje med MSP, branžno povezovanje, usposabljanje na
področju internacionalizacije, tehnološko sodelovanje,
- informiranje o EU, vključevanje ciljnih skupin v razpravo o Evropi;
- obravnava okoljevarstvenih problemov, razvoj rešitev, prenos strokovnega znanja in razvoj
tehnologij na področju problematike ravnanja z odpadki, izobraževanje in ozaveščanje;
Projekti v izvajanju
LOPES: izmenjava znanj in dobrih praks s »starimi« članicami EU na področju lokalnih
zaposlitvenih strategij in pri črpanju sredstev iz evropskega socialnega sklada.
CENTER VŽU Zgornje Podravske regije: podajanje informacij in svetovanja s področja
izobraževanja in usposabljanja za podjetja in zaposlene, seminarji s področja kadrov, promocija
dodatnega usposabljanja. V letu 2009 načrtujemo 4-5 brezplačnih seminarjev/delavnic;
4. Izvajanje javnih pooblastil
Za vsa podjetja v Podravju bomo svetovali s področja predpisov o trgovinskih listinah in potrjevali
javne listine.

Mag. Aleksandra Podgornik
Direktorica
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