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10 let Pomurske gospodarske zbornice
Že deset let ključna podporna institucija gospodarstvu v regiji
Kot edina povezuje tri četrtine gospodarske moči celotne regije
V novo obdobje vstopa z novima predsednikoma upravnega in nadzornega
odbora Pomurske gospodarske zbornice
Murska Sobota, 12. marec 2018 - Na današnjem slavnostnem jubileju so v Hotelu Diana v
Murski Soboti obeležili deseti jubilej Pomurske gospodarske zbornice (PGZ), kot
samostojne regijske institucije. V desetih letih je postala stabilna in uspešna institucija, ki
uresničuje svojo jasno zastavljeno vizijo »biti blizu potrebam gospodarstva«. Kot ključna
podporna institucija v regiji tako po prihodkih in kapitalu povezuje tri četrtine gospodarske
moči celotne regije ter po številu zaposlenih dobro polovico vseh. Pred slavnostnim
jubilejem so na 11. Volilni skupščini Pomurske gospodarske zbornice izvolili tudi nova
predsednika upravnega in nadzornega odbora Pomurske gospodarske zbornice.
PGZ tako kot edina regijska institucija povezuje celotno pomursko gospodarstvo. Januarja
2018 je minilo deset let od ustanovitve PGZ, v marcu istega leta pa je pričela s svojim
delovanjem. Pomurska podjetja, ki so člani PGZ, s pomočjo zbornice uveljavljajo svoje
interese na nivoju lokalne skupnosti in širše. Tudi s pomočjo PGZ pomursko gospodarstvo
postaja vedno bolj konkurenčno in uspešno tako na domačem kot globalnem trgu. Na PGZ
tako že desetletje delajo tisto, kar znajo najbolje – povezujejo, združujejo ter uresničujejo
interese njihovih članov in gospodarstva. V vseh desetih letih so pripravili veliko število
srečanj s predstavniki aktualnih vlad, soorganizirali mednarodne dogodke, aktivno nudili

podporo internacionalizaciji, organizirali različna usposabljanja in izobraževanja, poskrbeli
tudi za pripravo in kasnejše izvajanje tako imenovanega Zakona za Pomurje, iz naslova
katerega je do danes pomursko gospodarstvo prejelo preko 50 mio. evrov nepovratnih
sredstev. V zadnjih letih pa aktivno delajo tudi na področju promocije tehničnih poklicev,
ustreznem izobraževanju gospodarstva in zagotavljanju ustreznih kadrov v gospodarstvu.
Nekaj številk, ki nazorno pokažejo njihovo poslanstvo in pomen kot samostojne regijske
institucije v zadnjih desetih letih:
-

Število članov PGZ: 167

-

Gospodarska moč: tri četrtine gospodarske moči celotne regije po prihodkih in
kapitalu in dobra polovica vseh po številu zaposlenih

-

Število izvedenih dogodkov: 500

-

Število udeležencev: 10.000

-

Število zbranih inovacij: 116

-

Število nagrajenih inovatorjev: 220

Naloge in vizija PGZ so tudi v prihodnje jasne, (po)skrbeti za ustvarjanje gospodarskih
pogojev za povečanje obsega proizvodnje, zaposlenosti, izvoza in tujih investicij v regiji.
Izvajanje promocije regijskega gospodarstva ter javno izražanje zahtev gospodarstva in
vplivanje na poslovno okolje v regiji.
Pred današnjim jubilejem je potekala tudi 11. Volilna skupščina PGZ, kjer so navzoči izvolili
nova predsednika upravnega in nadzornega odbora Pomurske gospodarske zbornice.
Dosedanji predsednik upravnega odbora, Štefan Sobočan, je predal svojo funkcijo novemu
predsedniku, mag. Petru Polaniču. Predsedstvo nadzornega odbora PGZ pa je po novem
prevzel mag. Drago Franko.

Dodatne informacije: Pomurska gospodarska zbornica T: (0)2 521 36 50, E: info@pgz.si

