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PRAVILA ZA PODELITEV PRIZNANJA   

»POMLADNI VETER« 

 
1. člen 

(temeljne določbe) 

GZS daje s svojo čezsektorsko in čezregijsko pokritostjo poseben poudarek interesno 

zastopniškim in poslovnopodpornin storitvam malim podjetjem v njenih različnih združenjih in 

zbornicah. PTZ želi kot ena od njih dati svoj prispevek tudi s podelitvijo posebnega priznanja 

vsem, ki spodbujajo podjetništvo.  

 
2. člen 

(vsebina pravil) 

S temi pravili se določajo cilji, merila in postopek za podelitev priznanja »POMLADNI 

VETER« (v nadaljevanju: Priznanje), ki ga enkrat letno podeljuje GZS Podjetniško trgovska 

zbornica posameznikom, podjetjem in drugim organizacijam za njihov pomemben prispevek pri 

spodbujanju podjetništva in zdravega podjetniškega okolja v Sloveniji.        

 
3. člen 

(cilji priznanja) 

Priznanje se podeljuje s cilji spremljanja in prepoznavanja vidnih prispevkov posameznikov in 

organizacij pri širjenju in spodbujanju podjetniškega duha, zdravega podjetniškega okolja,  

promocije dobrih podjetniških praks, družbene odgovornosti in drugih aktivnosti pri 

pospeševanju podjetništva.  

 
4. člen 

(merila za podelitev Priznanja) 

Priznanje se podeljuje ob upoštevanju prispevkov k spodbujanju podjetništva predvsem z 

naslednjimi aktivnostmi, ki posamično in v kombinaciji predstavljajo tudi merila za podelitev  

Priznanja:    

 

– predlaganje ukrepov za ustvarjanje pozitivne podjetniške klime z odpravo 

administrativnih ovir in oblikovanje prijaznega ekonomskega in pravnega podjetniškega 

okolja;  

– prispevek z zamislimi in predlogi za večje vključevanje mikro in malih podjetij v 

aktivnosti v iniciative za povečanje njihove poslovne internacionalizacije;  

– zgled poslovno in družbeno odgovornega podjetnika;  

– predano trajnejše delo v organih in delovnih telesih PTZ;  

– zgled dobre prakse pri vnašanju menedžerske in tehnološke inovativnosti pri vodenju in 

rasti malih podjetij;  

– spodbujanje izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo zaposlenih v podjetju ter 

vključevanje podjetja v dualne oblike izobraževanja z nudenjem kvalitetne delovne 

prakse in spremljanjem mladih v njihovem poklicnem in drugem strokovnem 

izobraževanju različnih ravni zaradi  možnosti poznejše zaposlitve;     
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– oblikovanje in izvajanje izvirnih praktičnih programov izobraževanja in usposabljanja za 

podjetništvo, še posebej za dostop mikro in malih podjetij do informacij s področja 

pravnega okolja in za ustvarjanje poslovnih priložnosti, predvsem s ciljem sodelovanja 

velikih podjetij z domačimi mikro, malimi in srednje velikimi podjetji na področju 

izvoza;  

– pomoč start-up-om pri realizaciji poslovnih idej z ustreznimi poslovnimi načrti;   

– spodbujanje inovativnosti in hitrejšega prenosa podjetniških inovacij v prakso; 

– spodbujanje prehoda v redne zaposlitve, samozaposlovanje ter socialnega podjetništva; 

– tradicija poslovanja;  

– vpliv na širše poslovno in družbeno okolje;  

– ustvarjalnost oz. posebnost projektov in aktivnosti.      

 
5. člen 

(prejemniki priznanja) 

Priznanje lahko prejmejo  posamezniki, podjetniki in podjetja ter druge osebe javnega in 

zasebnega prava za svoj prispevek k razvoju podjetništva (zbornice, združenja, podjetniški 

inkubatorji, tehnološki parki, grozdi,  javne agencije, lokalne skupnosti idr.).    

 
6. člen 

(Komisija za priznanje Pomladni veter )  

Petčlansko komisijo (v nadalj.: Komisija), imenuje Upravni odbor PTZ iz vrst uglednih 

podjetnikov, gospodarstvenikov in akademske sfere. Komisija izmed svojih članov izbere 

predsednika Komisije in sprejme poslovnik o svojem delu. Komisija ocenjuje dosežke 

kandidatov. Komisija je pri svojem delu neodvisna.  Tehnično podporo za delo Komisije 

zagotavlja strokovna služba PTZ. 

 
7. člen 

(odobritev in podelitev priznanja) 

UO PTZ na predlog Komisije odobri prejemnika priznanja »Pomladni veter«. Priznanje 

podeljuje PTZ na letni Konferenci MSP (konferenci za mala in srednje velika podjetja). 

 
8. člen 

(razpis Priznanja) 

Komisija povabi k podajanju predlogov za podelitev Priznanja. Razpis za podelitev Priznanja 

Pomladni veter se objavi na spletnih straneh GZS in PTZ tri mesece pred datumom 

Konference MSP. V razpisu se določi enomesečni rok za podajanje predlogov.   

  
9. člen 

(predlagatelji) 

Predlog za podelitev Priznanja lahko podajo člani PTZ in njihove oblike povezovanja 

(združenja, sekcije).   

 
10. člen 

(objava pravil) 

Ta pravila začnejo veljati z objavo na spletnih straneh PTZ in v e-novicah PTZ.   

 

 
 

Predsednik UO PTZ: 

mag. Brane Lotrič 


