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Marina Einspieler Siegert 

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu (SGZ) 

 

 

Marina Einspieler-Siegert izhaja iz znane Einspielerjeve rodbine, ki ima svoje 

korenine v Svečah na avstrijskem Koroškem. Vse od Andreja Einspielerja dalje, 

ki slavi kot oče koroških Slovencev, so člani te rodbine ravnali družbeno 

odgovorno, se borili za slovenski jezik, kulturo in identiteto, ter se zavzemali za 

soljudi. Marina je odraščala pod vplivom svoje babice Ane Einspieler, po vsej 

Koroški poznana kot Črnijeva mama, ki je kot kneipovka pomagala vsem bolnim 

daleč naokoli, ki si niso mogli privoščiti zdravnika. Oče Franci Einspieler je 

deloval v več društvih, bil ravnatelj slovenske Kmetijske šole v Podravljah, 

predsednik Slovenskega šolskega društva, postavil na noge Mladinski dom v 

Celovcu in dvojezične vrtce ter pomagal ustanavljati podjetja v Avstriji (npr. 

Elan, Unior, Toplas idr.) 

 

V tem duhu nadaljuje Marina Einspieler kot direktorica Slovenske gospodarske 

zveze v Celovcu (SGZ) družbeno odgovorno delo svojih prednikov. SGZ deluje 

vse od ustanovitve leta 1988 družbeno odgovorno na več področjih. 

Ustanovljena je bila z namenom, da združuje podjetnike slovenskih korenin pod 

skupno streho, jim da vso potrebno podporo za uspešno poslovanje, tako da 

lahko ustanavljajo delovna mesta, ki jih zasedajo s koroškimi Slovenci. Ti imajo 

znotraj teh podjetjih možnost, da živijo svojo slovenstvo, da krepijo svojo 

slovensko identiteto. 

 

Hkrati pa so ta slovenska podjetja veliki sponzorji kulturnih, športnih in 

izobraževalnih ustanov, saj na Koroškem ni slovenske prireditve, ki jih ne bi 

podprli člani SGZ. 

 

Razen tega SGZ deluje za podjetja iz matične domovine kot most za njihov 

vstop na Avstrijski trg. Povezuje podjetja iz Slovenije z zamejskimi in drugimi 

avstrijskimi podjetji, pri tem pa daje posebno pozornost družbeno 

odgovornemu podjetništvu.  
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SGZ se še zlasti prizadeva za mlade. Leta 2010 ustanovljena SGZmladina skupaj 

s SGZ pospešuje podjetništvo med mladimi, dobro izobraženimi koroškimi 

Slovenci. Skupaj si prizadevajo, da bi čim več mladih, ki so odšli v druga urbana 

središča in v tujino, privabili nazaj in jim nudili ustrezna delovna mesta.  

 

Organizacija deluje na naslednjih področjih družbene odgovornosti: regionalni 

razvoj, preprečevanje bega možganov, enakopravnost žensk, nediskriminacija 

podjetnikov iz RS, povezovanje, družbeno odgovorno podjetništvo. 

 


