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UVODNIK

SAŠA regija pred zgodovinsko pomembnim obdobjem 
Ko se bomo v prihodnosti ozirali nazaj, bomo zagotovo ločevali ob-

dobje pred korona krizo in obdobje po njej. V Nemčiji, največji in zato 
najpomembnejši zunanjetrgovinski partnerici Slovenije, se je bruto 
domači proizvod v drugem četrtletju letošnjega leta zaradi posledic 
pandemije covida-19 zmanjšal za desetino, kar predstavlja največji 
padec v nemški povojni zgodovini. 

Mednarodni denarni sklad (IMF) Sloveniji za leto 2020 napovedu-
je osemodstotni upad BDP, globalno gospodarstvo pa bo po njihovih 
ocenah izkusilo najhujšo recesijo po veliki depresiji, kar pomeni, da 
bo krčenje preseglo tistega v času globalne finančne krize pred do-
brim desetletjem. 

Prihodnje leto lahko pričakujemo delno okrevanje, a bo svetovno 
gospodarstvo ostalo pod trendom iz časa pred pandemijo. Hitrost in 
moč okrevanja je seveda težko napovedovati, saj je to povezano z ve-
liko neznankami, vključno s tem, kako uspešni bomo pri zajezitvi šir-
jenja virusa.

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) opozarja, de 
ja potrebno ukrepe za ponovni zagon slovenskega gospodarstva obli-
kovati tako, da bodo čim bolj usmerjeni v reševanje naših ključnih ra-
zvojnih izzivov. Kratkoročno so prioriteta ukrepi za podporo delova-
nju zdravstvenega sistema, na gospodarskem področju pa ukrepi, ki 
podpirajo podjetja in prebivalstvo pri premoščanju likvidnostnih te-
žav zaradi izpada prihodkov ter v največji možni meri ohranjajo de-
lovna mesta.

Med ključnimi dolgoročnimi razvojnimi izzivi Slovenije UMAR izpo-
stavlja:

• pospešitev rasti produktivnosti z okrepljenimi vlaganji v razi-
skovalno-razvojno in inovacijsko dejavnost, digitalno preobrazbo in 

industrijo 4.0 ter zagotavljanje ustrezno usposobljenih človeških vi-
rov;

• prilagoditev demografskim spremembam z ustrezno ureditvijo 
kakovostnih zdravstvenih storitev, storitev dolgotrajne oskrbe, zago-
tavljanjem zadostnega obsega delovne sile, krepitvijo vseživljenjske-
ga učenja in prilagajanja delovnih mest za daljše ostajanje v delovni 
aktivnosti in večjo vključenost starejših v družbo;

• prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo s pospešenim uva-
janjem rešitev za bolj trajnostno mobilnost, uvajanjem novih poslov-
nih modelov, učinkovitejšim reševanjem problemov z odpadki ter bi-
stvenim povečanjem zmogljivosti za večjo rabo obnovljivih virov 
energije;

• krepitev razvojne vloge države z izboljšanjem strateškega upra-
vljanja javnih institucij za pravočasno prepoznavanje in učinkovito 
naslavljanje razvojnih izzivov, izboljšanjem poslovnega okolja in pre-
strukturiranjem javnofinančnih prihodkov in izdatkov.

Tudi SAŠA regija je pred zgodovinsko pomembnim obdobjem. Za-
čenja se proces prestrukturiranja, povezan s postopnim prenehanjem 
pridobivanja premoga za potrebe energetike, nič manj zahteven iz-
ziv pa je tudi pred predelovalno industrijo, ki v naši regiji predsta-
vlja pretežni del gospodarstva in se zato od nje pričakuje, da bo pre-
vzela vodilno vlogo pri zagotavljanju novih delovnih mest. Naša na-
loga je tudi, da se dobro pripravimo na črpanje evropskih sredstev v 
novi finančni perspektivi, in prav temu bomo jeseni namenili največ 
naše pozornosti.

Direktor SŠGZ
mag. Franci Kotnik

Poslovni razgledi SAŠA regije

Izdajatelj: Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Ru-
darska 6a, 3320 Velenje, tel. 03/898-4202, faks 03/898-4206, 
e-pošta: ssgz@ssgz.si. Odgovorni urednik: mag. Franci Ko-
tnik. Tisk: Sašo Mažgon s.p., Arnače 35 a, 3320 Velenje. Po-
slovni razgledi SAŠA regije izhajajo občasno in jih brezplač-
no prejmejo vsi člani SŠGZ. Naklada: 200 izvodov. Na podla-
gi zakona o davku na dodano vrednost sodijo Poslovni razgle-
di SAŠA regije med proizvode, za katere se obračunava DDV po 
stopnji 5%.
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Tomaž Korošec je v Gorenju zaposlen že več kot dvajset let, v zadnjem ob-
dobju, odkar je lastnik največje gospodarske družbe v SAŠA regiji kitajski 
Hisense, je odgovoren za področje proizvodnje. Pred omenjenim prevze-
mom je bil član uprave Gorenja za področje korporativne nabave, investicij 
in centralnega vzdrževanja, še pred tem pa je kot izvršni direktor skrbel za 
proizvodnjo ter po prevzemu skandinavske družbe Asko izpeljal enega naj-
zahtevnejših postopkov reorganizacije v Skupini Gorenje, ko so pod njego-
vim vodstvom preselili pet tovarn med petimi različnimi državami in na ta 
način občutno zmanjšali stroške poslovanja.

POGOVOR S PREDSEDNIKOM SŠGZ TOMAŽEM KOROŠCEM

»Treba je imeti vizijo in pogum, kot so ju imeli naši 
predniki …«

in odlogom plačil, ki smo jih povezovali z no-
vimi naročili. 

Vlada je v času epidemije sprejela kar ne-
kaj ukrepov, ki naj bi gospodarskim subjek-
tom olajšali poslovanje v izrednih razme-
rah. Kako bi ocenili te ukrepe iz vidika upo-
rabnika?

Pohvaliti velja ažurnost pri sprejemanju 
ukrepov za gospodarstvo, saj tudi pri tovrstni 
pomoči države velja, da »kdor hitro da, dva-
krat da«. Ukrepi so bili usmerjeni predvsem 
v preprečevanje povečanja  števila brezpo-
selnih, tako v obliki pokrivanja pokojninskih 
prispevkov delavcev, ki so v krizi delali, ka-

kor tudi v obliki pokrivanja stroškov tistih, ki 
so bili na čakanju doma. Morda se je nekoli-
ko preveč kompliciralo z raznimi omejitvami, 
ki so se vmes tudi spreminjale, na primer pa-
dec prihodkov kot pogoj za uveljavljanje na-
domestila za čakanje na delo, vseeno pa je na 
koncu vse izpadlo relativno dobro. S stališča 
Gorenja pa lahko rečem, da je precejšen hla-
den tuš pomenila uvedba »kapice« oziroma 
maksimalne višine pomoči - 800 tisoč evrov, 
ki jo lahko prejme veliko podjetje, nakar je 
bila sprejeta metodologija, potrjena s strani 
Evropske komisije, po kateri je mogoče ob do-
kazani škodi uveljavljati tudi višji znesek.

Gospodarska zbornica Slovenije si je z ak-
tivnim sodelovanjem vseh organizacijskih 
enot v dialogu z vlado in ostalimi socialni-
mi partnerji prizadevala, da bi bili omenje-
ni ukrepi kar se da učinkoviti glede na de-
janske potrebe podjetij in tudi enostavni 
za uporabo. Koliko je bila po vašem mnenju 
zbornica pri tem uspešna?

Menim, da je gospodarska zbornica zelo 
pozitivno prispevala k temu, da so bili sprejeti 
ukrepi takšni, kot so bili. Ves čas je predlagala 
ukrepe, ki so v prvi fazi zaščitili delovna me-
sta, v drugi fazi si je prizadevala za izboljša-
nje likvidnosti gospodarstva, sedaj si pa pri-
zadeva za sprejemanje ukrepov, ki bodo na-
redili slovensko gospodarstvo po koncu epi-
demije bolj konkurenčno in s tem dolgoročno 

Tomaž Korošec 

G. Korošec, vodenje Savinjsko-šaleške 
gospodarske zbornice (SŠGZ) ste prevzeli 
v mesecu februarju letošnjega leta, ko smo 
v Sloveniji širjenje novega koronavirusa v 
nekaterih delih sveta spremljali še z na vi-
dez varne distance. Kaj vas je vodilo k od-
ločitvi, da na funkciji predsednika upravne-
ga odbora regijske zbornice nasledite Bla-
ža Nardina?

Ker se je dr. Blaž Nardin odločil poiska-
ti nove izzive izven SAŠA regije, se je mesto 
predsednika »izpraznilo«. Po nekaj razgovo-
rih sem pristal, da prevzamem vodenje re-
gijske zbornice, saj menim, da lahko skupaj 
marsikaj dobrega storimo za lokalno gospo-
darstvo.

V mesecu marcu je sledila razglasitev epi-
demije, ki je dodobra spremenila poslovno 
okolje v naši državi, istočasno pa so se dra-
matično spremenile tudi razmere na global-
nih trgih. Kako ste se na te spremembe od-
zvali v Gorenju?

Ukrepi v Gorenju so bili, vsaj sodeč po raz-
govorih z nekaterimi drugimi gospodarstve-
niki, podobni ukrepom v drugih podjetij. Naj-
prej je to bila zagotovitev varnosti in zdrav-
ja vseh zaposlenih. Nabavili smo dovolj mask, 
razkužila in ostalih zaščitnih sredstev ter 
predpisali izjemno stroge varnostne ter zdra-
vstvene ukrepe. Gorenje spada v skupino Hi-
sense, katere kitajski del se je s krizo srečal 
že kakšna dva meseca prej. Zaradi tega smo 
imeli na voljo dovolj zaščitnih sredstev, ka-
kor tudi zelo jasna navodila glede zaščitnih 
ukrepov. Kot drugi ukrep smo omejili vse vr-
ste stroškov. Vsi nenujni stroški in vse nenuj-
ne investicije so bile ustavljene, istočasno 
pa smo začeli pripravljati tudi krizni scenarij 
glede stroškov dela. Tretji ukrep je bil pove-
zan z oskrbno verigo, saj smo morali v izre-
dnih pogojih na eni strani zagotavljati mate-
rial za proizvodnjo, na drugi strani pa zagota-
vljati izdelke za naše kupce. Četrti sklop ukre-
pov je bil namenjen ohranjanju likvidnosti in 
vzdrževanju denarnega toka, pri čemer smo 
posebno pozornost namenili izterjavi terjatev 

»Pohvaliti velja ažurnost 
pri sprejemanju ukrepov za 

gospodarstvo, saj tudi pri tovrstni 
pomoči države velja, da »kdor hitro 

da, dvakrat da«.«

»Menim, da je gospodarska 
zbornica zelo pozitivno prispevala 
k temu, da so bili sprejeti ukrepi 

takšni, kot so bili.«

močnejše. Pri tem smo v Gorenju tudi aktivno 
sodelovali. Posebej smo zadovoljni, da je bila 
sprejeta tako imenovana »top-up« shema, po 
kateri SID banka komercialnim kreditnim za-
varovalnicam zagotavlja kritje izvoznih ter-
jatev. S tem je slovenskim izvoznikom omo-
gočeno, da prodajajo blago in storitve v tuji-
no tudi, če jim kreditne zavarovalnice znižajo 
kreditne limite.

Kaj bi bilo treba na nivoju države še nare-
diti za lažje poslovanje gospodarstva v teh 
negotovih časih?

Za gospodarstvo je bistveno, da se izvedejo 
strukturne reforme, ki bodo ohranjale oziro-
ma povečevale konkurenčnost gospodarstva. 
Kriza je pokazala, da potrebujemo bolj fleksi-
bilno delovnopravno zakonodajo, tako zaradi 
pravočasnega prilagajanja kriznim razmeram 
kot tudi razmer na trgu delovne sile. V gospo-
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darstvu se zavedamo, da se bomo zelo kma-
lu soočili s pomanjkanjem delovne sile in tudi 
pomanjkanjem delovno aktivnega prebival-
stva. Istočasno si zelo želimo debirokratiza-
cije, poenostavitve in pohitritve postopkov. 
Res ni sprejemljivo, da se na določena dovo-
ljenja čaka enormno dolgo, da je potrebno na 
desetine soglasij, da državni organi ne za-
stopajo istih stališč itd. Kot kaže, bomo mo-
rali z virusom covid-19 še kar nekaj časa ži-
veti, zato bo nujno, da država nekatere ukre-

frastrukturo, o kateri se pogovarjamo že dol-
ga leta, vključno s stanovanjskimi kapacite-
tami za strokovnjake, ki si jih želimo privabi-
ti v naša podjetja od drugod. Brez dvoma bo 
Šaleška dolina ostala energetska lokacija tudi 
po prenehanju pridobivanja premoga, zato je 
treba pri proizvodnji električne energije pra-
vočasno izbrati nadomestne energente, ki 
bodo ustrezali zahtevam za ogljično nevtral-
nost in prehod v zeleno oziroma krožno go-
spodarstvo. 

Upravni odbor SŠGZ je na začetku manda-
tnega obdobja 2017-2022 opredelil pet fo-
kusnih področij, kjer se zbornica v tem času 
še posebej angažira. To so krepitev član-
stva, spodbujanje podjetništva in inovativ-
nosti, skrb za kadre, ki jih potrebuje gospo-
darstvo, in razvoj infrastrukture. Menite, 
da omenjena področja zajemajo vse ključne 
potrebe, ki jih imajo podjetja in podjetni-
ki v tem času?

Menim, da je zastavljeni program dober 
in da z upoštevanjem potreb, ki se izkazuje-
jo skozi prej omenjeno prestrukturiranje regi-
je, zajema ključna področja, kjer se bo zbor-
nica tudi v prihodnjih dveh letih do izteka ob-
stoječega mandata še posebej angažirala. Vse 
sile je sedaj potrebno usmeriti v njegovo ure-
sničevanje. 

tve tega dela podpornega okolja za podje-
tništvo?

Tukaj imam nekako deljeno mnenje. Seve-
da ni pošteno, da članarino plačujejo samo 
nekateri, koristi od večine stvari, ki jih poč-
ne gospodarska zbornica, pa imajo vsa podje-
tja. Po drugi strani pa mora biti zbornica kot 
predstavnik gospodarstva tudi sama konku-
renčna ter neodvisna od države. Takoj ko bi 
država uvedla obvezno članarino, zbornica ne 
bi bila več povsem neodvisna od države, zato 
se kar sama po sebi poraja vzporednica z RTV 
prispevkom …

In za zaključek tokratnega pogovora: ka-
kšna je vaša slika regije SAŠA čez deset let, 
seveda zlasti njenega gospodarskega dela, 
vključno z Gorenjem?

Če bomo v prihodnjih dvanajstih mesecih 
napeli vse sile in zastavili pravilne smernice, 
bo gospodarstvo SAŠA regije čez deset let bi-
stveno drugačno, kot je sedaj. Hrbtenica go-
spodarstva bo še vedno industrija, pri čemer 
bo nastalo več manjših in srednjih podjetij s 
področja naprednih tehnologij. Covid-19 je in 
še bo korenito spremenil oskrbne verige, pri 
čemer se napoveduje skrajševanje do tride-
set odstotkov. Največja gospodarska subjek-
ta v predelovalni industriji, Gorenje in BSH 
Hišni aparati Nazarje, bosta zato spodbujala 
svoje dobavitelje, da vzpostavijo proizvodne 
kapacitete v neposredni bližini naših loka-
cij. Vse to bo, pričakujem, podprto s strani EU 
in države ob hkratnem prestrukturiranju pre-
mogovne regije. Razvijal se bo zagotovo tudi 
storitveni sektor. Ampak, treba je imeti vizi-
jo in pogum, kot so ju imeli naši predniki …

Hvala za pogovor in veliko uspeha pri va-
šem delu še naprej!

»Kriza je pokazala, da potrebujemo 
bolj fleksibilno delovnopravno 

zakonodajo, tako zaradi 
pravočasnega prilagajanja kriznim 
razmeram kot tudi razmer na trgu 

delovne sile.«

»Če bo zagotovljena potrebna 
podpora s strani lokalnih skupnosti 
in države, bomo kadre v SAŠA regiji 
kvečjemu potrebovali, ne pa da bi 

jih bilo preveč.«

»Prvenstveni cilj vseh strateških 
sprememb v regiji v prihodnjih 
letih mora biti odpiranje novih 

delovnih mest …«

»Res ni sprejemljivo, da se na 
določena dovoljenja čaka enormno 
dolgo, da je potrebno na desetine 

soglasij, da državni organi ne 
zastopajo istih stališč itd.«

pe podaljša. Z vidika izvoznikov imam v mislih 
predvsem podaljšanje »top-up« sheme za za-
varovanje terjatev izvoznikov, ki se izteče ko-
nec letošnjega leta. Bojim se, da bodo mno-
ga podjetja jeseni zapadla v likvidnostne te-
žave, zato mora država v okviru zakonodaj-
nega okvira vzpostaviti ustrezne sheme, da 
bodo banke odobravale posojila z državnim 
poroštvom podjetjem, ki so zapadla v težave 
zaradi epidemije.

Krmilo regijske zbornice ste prevzeli v 
trenutku, ko se začenja prestrukturiranje 
premogovne regije SAŠA, potreba po pre-
strukturiranju pa se kaže tudi v sektorju 
predelovalne industrije, ki sicer glede na 
obseg prihodkov in število zaposlenih za-
vzema prevladujoč delež v regiji. Kakšen je 
vaš pogled na strateške spremembe, ki naj 
bi se zgodile v prihodnjih letih?

Največji gospodarski izziv je vsekakor pre-
strukturiranje premogovne regije. Stvari so 
se po zastoju zaradi epidemije sedaj začele 
odvijati in operativna ekipa svetovalne druž-
be Deloitte, ki je bila s strani Evropske komisi-
je izbrana za izdelovalca strategije prestruk-
turiranja, v teh dneh izvaja intervjuje s ciljni-
mi deležniki. Prvenstveni cilj vseh strateških 
sprememb v regiji v prihodnjih letih mora biti 

odpiranje novih delovnih mest in z upošte-
vanjem tega kriterija verjamem, da ima naša 
predelovalna industrija kar nekaj razvojnih 
projektov, ki lahko predstavljajo ustrezno al-
ternativo. Če bo zagotovljena potrebna pod-
pora s strani lokalnih skupnosti in države, 
bomo kadre v SAŠA regiji kvečjemu potrebo-
vali, ne pa da bi jih bilo preveč. Da bi se to 
zgodilo, je potrebno zagotoviti potrebno in-

Aktualna kriza je še enkrat več pokazala 
neustrezno rešitev članstva v gospodarskih 
zbornicah v Sloveniji, kjer zbornice v prete-
žnem delu svojega delovanja delujejo v ko-
rist vseh gospodarskih subjektov, vse to pa 
plačujejo samo člani, lahko bi rekli druž-
beno odgovorna podjetja. Do kdaj bo mo-
goče še vztrajati pri obstoječem konceptu 
oziroma kaj bi se moralo zgoditi, da bi dr-
žava uvidela potrebo po spremembi uredi-

T: 03 898 4202 E: ssgz@ssgz.si I: www.ssgz.si 

Preverite prednosti članstva v SŠGZ na www.ssgz.si 

Zastopamo vaše interese

Povezujemo v regijskem, nacionalnem in mednarodnem poslovnem okolju 

Izobražujemo o novostih, ki jih morate vedeti, da boste (p)ostali konkurenčni

Svetujemo na področju primarne ravni podjetništva

Izdajamo javne listine

POVEZANOST = MOČ
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SAŠA REGIJA PRED STRATEŠKIM PRESTRUKTURIRANJEM

V pripravi območni razvojni progam in nacionalna 
strategija prestrukturiranja

Savinjsko-šaleška regija se v razvojnem 
smislu nahaja v zelo pomembnem obdobju, 
saj je pred nami kar nekaj izzivov. Smo v času 
negotovosti glede razsežnosti in posledic 
epidemije covida-19, pripravljamo se na novo 
evropsko finančno perspektivo 2021-2027, v 
sklopu katere pripravljamo nov razvojni pro-
gram SAŠA regije, stekla pa je tudi priprava 
nacionalne strategije prestukutriranja pre-
mogovne regije SAŠA. 

PANDEMIJA PRINESLA ŠTEVILNE IZZIVE
Pandemija novega koronavirusa je prine-

sla številne izzive in potrebe po spremem-
bah v organizaciji dela. Novim razmeram se 
je bilo treba hitro prilagoditi in tudi država je 
sprejela več ukrepov, da bi pomagala tako go-
spodarstvu kot državljanom. Epidemija covi-
da-19 je najbolj prizadela storitvene dejavno-
sti (gostinstvo, turizem …) in del predeloval-
ne industrije, ki predstavljajo pomemben de-
lež gospodarske dejavnosti tudi v SAŠA regiji. 

SKLAD ZA PRAVIČNI PREHOD ZA NAJBOLJ 
OBREMENJENE REGIJE

Slovenija bo v sedmih letih iz EU prejela 
skupno 10,5 milijarde evrov, od tega bo 6,6 
milijarde nepovratnih sredstev. V proračunu 
naj bi bile tri milijarde namenjene za kohezi-
jo, 1,6 milijarde pa za kmetijstvo. Od skupno 
5,7 milijarde iz načrta za okrevanje bo ne-
povratnih sredstev 2,1 milijarde evrov. Sred-
stva iz sklada za pravični prehod bodo name-
njena regijam z največjim deležem emisij to-
plogrednih plinov, s ciljem njihovega preho-
da v brezogljično in podnebno nevtralno go-
spodarstvo.

CILJ: PRIPRAVITI DOBRE RAZVOJNE 
PROGRAME IN PROJEKTE

V SAŠA regiji v tem času pripravljamo dva 
strateško in vsebinsko pomembna dokumen-
ta, ki nam bosta omogočila, da bomo lahko v 
naslednji evropski finančni perspektivi  črpa-
li prej omenjena sredstva: območni razvojni 
program SAŠA 2021-2027 in nacionalno stra-
tegijo za prestrukturiranje premogovne regije 
SAŠA. Osnovni cilj je skupaj z vsemi deležniki 
pripraviti dobre razvojne programe in projek-
te, ki bodo prinesli dodaten razvoj in prispe-
vali k boljši kvaliteti življanja. 

PRIPRAVA RAZVOJNEGA PROGRAMA SKOZI 
PET TEMATSKIH ODBOROV

Kot je pojasnila direktorica Razvojne 
agencija SAŠA mag. Biljana Škarja, pripra-
vo območnega razvojnega programa SAŠA 
za obdobje  2021-2027 usmerjata in vodita 
razvojni svet in svet županov SAŠA. Oba or-

gana bosta ob koncu priprave potrdila ome-
njeni dokument, kar naj bi se zgodilo najka-
sneje do 31. marca 2021. Priprava razvoj-
nega programa sledi prioritetnim ciljem EU 
in kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Prvi 
tematski cilj je Pametna in trajnejša Evro-
pa. S tem ciljem se ukvarja odbor za pame-
tno in trajno SAŠA regijo. Drugi in tretji te-
matski cilj sta Nizkoogljična in zelena Evro-
pa ter povezana Evropa, zato je bil obliko-
van odbor za nizkoogljično, zeleno in pove-
zano SAŠA regijo. Četrti tematski cilj je Bolj 
socialna Evropa, temu cilju se posveča odbor 
za socialno SAŠA regijo. Peti tematski cilj je 
Evropa bližje državljanom, za katerega je za-
dolžen odbor za trajnostni in celostni razvoj 
SAŠA regije. Zaradi hkratnega presturktu-
riranja premogovne regije in s tem poveza-
ne priprave nacionalne strategije ter nove-

ja v okviru sklada za strukturne reforme, stra-
tegija pa bo predstavljala pomemben strate-
ško-razvojni dokument, katerega osnovni na-
men je dolgoročno spremeniti SAŠA regijo v 
smeri opustitve rabe premoga. Dokument bo 
po sprejeti časovnici zaključen do marca 2021 
in bo potrjen tudi s strani vlade RS, tako bo 
postal del evropskega programa. Nacional-
na strategija bo tudi podlaga za črpanje sred-
stev iz sklada za pravični prehod, saj bo hkrati 
pripravljen tudi akcijski načrt prehoda za ob-
dobje 2021–2030, z vmesnimi napovedmi do 
leta 2040. 

Direktorica Razvojne agencije SAŠA 
mag. Biljana Škarja.

Priprava območnega razvojnega programa poteka skozi pet tematskih odborov. 

ga sklada za pravični prehod je bil imenovan 
tudi odbor za pravični prehod SAŠA regije, ki 
je horizontalni in pokriva oziroma vključuje 
vseh pet naštetih tematskih ciljev. 

NACIONALNA STRATEGIJA ZA 
PRESTRUKTURIRANJE PREMOGOVNE REGIJE 

SAŠA
Drugi dokument, ki se pripravlja, je naci-

onalna strategija za prestrukturiranje pre-
mogovne regije SAŠA. Pripravo izvaja s stra-
ni Evropske komisije izbrani zunanji izvajalec 
Deloitte. Projekt sofinancira Evropska komisi-



7 Poslovni razgledi SAŠA regije

8. SEJA UPRAVNEGA ODBORA SŠGZ

SKUPŠČINA SŠGZ

Podpora vzpostavitvi Tehnološkega inovacijskega 
centra Innovum

Prorektor Univerze v Mariboru prof. dr. Miralem Hadžiselimović je predstavil projekt 
tehnološkega inovacijskega centra Innovum, ki temelji na povezovanju partnerjev po 

principu četverne vijačnice.

Tomaž Korošec nasledil dr. Blaža 
Nardina

Člani upravnega odbora SŠGZ so se na 8. 
redni seji 11. februarja seznanili s projektom 
Tehnološkega inovacijskega centra Innovum, 
ki so ga pripravili na Univerzi v Mariboru, in 
mu izrazili načelno podporo, hkrati pa se za-
vezali za animacijo regijskega gospodarskega 
sektorja.

ZADNJA PRILOŽNOST VZHODNE 
KOHEZIJSKE REGIJE

Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdrav-
ko Kačič je uvodoma predstavil razlike v raz-
vitosti med vzhodno in zahodno slovensko 
kohezijsko regijo, ki so se v iztekajoči finanč-
ni perspektivi kljub določenim ukrepom dr-
žave še povečale. Še posebej problematično 
je pomanjkanje infrastrukture za doseganje 
odličnosti v raziskovanju in inovacijah, ne-
zadostna vlaganja v znanstveno-raziskovalno 
opremo, šibko sodelovanje med institucija-
mi znanja in gospodarstva, šibki razvojni od-
delki v podjetjih, neustrezna organiziranost 
podpornega okolja za raziskovanje in inova-
cije ter prevladovanje gospodarskih aktivno-
sti z nizko dodano vrednostjo. Po mnenju Ka-
čiča je nova finančna perspektiva 2021-2027 
zadnja priložnost za vzhodno kohezijsko regi-
jo, da z ustreznimi ukrepi zmanjša svoj razvoj-
ni zaostanek.

POTREBNA INFRASTRUKTURA ZA ČRPANJE 
EVROPSKIH SREDSTEV

Prorektor Univerze v Mariboru prof. dr. Mi-
ralem Hadžiselimović je v nadaljevanju po-
udaril, da je potrebno vzpostaviti infrastruk-
turo za črpanje evropskih sredstev v novi fi-
nančni perspektivi. V ta namen so pripravi-
li projekt tehnološkega inovacijskega centra 
Innovum, ki temelji na povezovanju partner-
jev po principu četverne vijačnice: gospodar-
stvo, izobraževanje in raziskovanje, država in 
civilna družba.

EDEN OD DESETIH KOLOKACIJSKIH CENTROV 
V VELENJU

Innovum naj bi tvorili trije deli: razvojno-
-raziskovalni, infrastrukturni in inovacijsko-
-podporni. Poleg centralne enote v Maribo-
ru je predvidnih deset kolokacijskih centrov 
v vzhodni kohezijski regiji, od katerih bi bil 
eden tudi v Velenju. Delovanje naj bi poteka-
lo po principu »vse na enem mestu« z nasle-
dnjimi cilji: krepitev razvoja novih produktov/
procesov/storitev, razvoj in testiranje inova-
cij v praksi ter učinkovita komercializacija re-
šitev, ustvarjanje kritične mase znanja in kom-
petenc za preboj na globalnih trgih ter povezo-
vanje partnerjev v »verige znanja«. Kot ključ-
ni kazalniki uspešnosti so predvideni: nova vi-

sokotehnološka delovna mesta, povečanje vla-
ganj v raziskave in razvoj, nova podjetja, in po-
večanje števila raziskovalcev in razvojnikov, na 
drugi strani pa nižja stopnja  brezposelnosti.

PROJEKT KOMPATIBILEN S 
PRESTRUKTURIRANJEM PREMOGOVNE 

REGIJE
V razpravi se je izkazalo, da se predsta-

vljeni projekt smiselno vklaplja v načrtovane 

aktivnosti za prestrukturiranje premogovne 
regije SAŠA, od deležnikov vseh štirih kate-
gorij na regijski ravni pa terja povezovanje, 
identifikacijo razvojnih potencialov in po-
treb ter animacijo zlasti gospodarskega sek-
torja. Za slednjo se je zadolžila SŠGZ, ki pro-
jekt načelno podpira in v naslednjem kora-
ku pričakuje od Univerze v Mariboru konkre-
tizacijo projektnih aktivnosti in osnutek fi-
nančnega načrta.

Člani SŠGZ so na seji skupščine 11. febru-
arja za novega predsednika do izteka man-
datnega obdobja 2017-2022 izvolili Tomaža 
Korošca iz Gorenja. Dotedanji predsednik dr. 
Blaž Nardin je namreč podal odstopno izjavo 
zaradi zaposlitve v izobraževalnem sektorju.

ODGOVOREN ZA PODROČJE PROIZVODNJE, 
INVESTICIJ IN VZDRŽEVANJA

Tomaž Korošec je po izobrazbi univerzite-
tni diplomirani inženir strojništva, zaključil 
pa je tudi podiplomski študij s področja ma-
nagementa kakovosti na Sheffield Business 
School, Sheffield Hallam University, v Veliki 
Britaniji. 

AKTIVNOSTI ŠE NAPREJ USMERJENE V PET 
FOKUSNIH PODROČIJ

Po izvolitvi za predsednika SŠGZ je Korošec 
napovedal, da bo zbornica svoje aktivnosti 
tudi v prihodnje usmerjala zlasti v pet foku-
snih področij: krepitev članstva, izboljšanje 
infrastrukture in podpornega okolja, spodbu-
janje inovativnosti in podjetništva ter razvoj 
kadrov za potrebe gospodarstva. Upoštevajoč 
dejstvo, da se regija SAŠA nahaja na začetku 
zelo zahtevnega procesa prestrukturiranja, ki 
je povezan s postopnim prehodom v ogljično 
nevtralnost, je potrebno ustvarjati nova de-
lovna mesta in istočasno dvigovati dodano 
vrednost na zaposlenega. 
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ŠOLSKI CENTER VELENJE

PLASTIKA SKAZA 

SAŠA ima talent!
Šolski center Velenje (ŠCV) je na pobudo 

podjetja BSH Hišni aparati Nazarje v sklo-
pu projekta Inženirke in inženirji bomo! 28. 
januarja organiziral dogodek SAŠA ima ta-
lent!. Namen dogodka je bil krepiti zaveda-
nje, da je Savinjsko-šaleška regija okolje, ki 
mladim ponuja veliko priložnosti za razvoj s 

poudarkom, da »ni treba iti čez mejo, da do-
bro zaslužiš in imaš lepo življenje.«

ISKANJE ODGOVOROV NA VPRAŠANJA O 
IZBIRI ŠTUDIJSKE POTI

Na dogodku so dijaki ŠCV gostili deset 
podjetnikov, inženirjev in drugih uspešnih 

posameznikov, med njimi tudi dve letošnji 
nominiranki za Inženirko leta 2019, Katjo 
Popovič iz podjetja Gorenje Orodjarna in Mio 
Lesjak iz podjetja BSH Hišni aparati Nazarje. 
Več kot 130 dijakom drugih, tretjih in četrtih 
letnikov so sogovorniki pomagali pri iskanju 
odgovorov na vprašanja o izbiri študijske in 
poklicne poti.

»NAJPREJ JE TREBA SPOZNATI SEBE«
Udeležence dogodka je uvodoma nagovo-

ril direktor ŠCV Janko Pogorelčnik, nato pa 
še Boštjan Gorjup, direktor podjetja BSH Hi-
šni aparati Nazarje in predsednik Gospodar-
ske zbornice Slovenije, ki je med drugim de-
jal: »Najprej je treba spoznati sebe, kaj te 
oblikuje, kaj te motivira, v čem si dober in 
kaj te navdihuje. Z znanjem o sebi se je tre-
ba umestiti v širše okolje. Na ta način bodo 
prave odločitve prišle same po sebi. Morda 
bo čez deset let kdo od prisotnih dijakov se-
del v vrsti kot gost.«

V REGIJI NAJVEČ POTREB PO POKLICIH ZA 
INDUSTRIJO 4. GENERACIJE

Direktor Savinjsko-šaleške gospodarske 
zbornice mag. Franci Kotnik je predstavil 
ključne značilnosti regijskega gospodarstva 
in potrebe po kadrih, ki jih imajo tukajšnja 
podjetja. Kot je povedal, je največ potreb 
po poklicih za industrijo 4. generacije. Tako 
bo v prihodnjih desetih, dvajsetih letih naj-
več zanimanja za strokovnjake na področju 
energetike, strojništva, mehatronike, elek-
trotehnike in elektronike ter informatike.

POGOVOR Z GOSTI
Po uvodnem delu so se dijaki v manj-

ših skupinah pogovorili z gosti. To so bili: 
Anja Remic (Agilcon), Barbara Strašek Mir-
nik (KLS Ljubno), Boštjan Gorjup (BSH Hi-
šni aparati), dr. Emil Šterbenk (ekolog, igra-
lec in politik), Filip Plešnik (študent Fakulte-
te za strojništvo Univerze v Ljubljani), Jure 
Miklavčič (študent strojništva in štipendist 
podjetja BSH Hišni aparati), Katja Popovič 
in Gal Potrč Pajk (Gorenje Orodjarna), Lau-
ra Klančnik (Do it Agile) in dr. Uroš Kuzman 
(matematik in stand-up komik).

V STVARI, KI JO IMAŠ RES RAD, LAHKO 
USPEŠ V VSAKEM PRIMERU

»Gostje so nam svetovali, naj se pri izbi-
ri študija ne oziramo samo na to, kar je po-
trebno na trgu, ampak pomislimo tudi nase 
in se spomnimo, kaj imamo radi. V stvari, ki 
jo imaš res rad in se boš zanjo res potrudil, 
lahko uspeš v vsakem primeru. Zdi se mi do-
bro, da smo imeli dijaki možnost spoznati 
ljudi, s katerimi smo se pogovarjali, saj smo 
se lahko od njih marsikaj naučili,« je vtise po 
dogodku povzela dijakinja Zala Kač.

Dijaki Šolskega centra Velenje so gostili deset podjetnikov, inženirjev in drugih 
uspešnih posameznikov, ki so jim pomagali pri iskanju odgovorov na vprašanja o 

izbiri študijske in poklicne poti. 

Med ambasadorji nacionalne 
kampanje »I feel Slovenia. Green. 
Creative. Smart.«

Javna agencija Spirit Slovenija je aprila za-
ključila postopek, preko katerega je bilo 19 
podjetij in organizacij izbranih za ambasa-
dorje nacionalne kampanje »I feel Slovenia. 
Green. Creative. Smart.« V izdelkih oziro-
ma storitvah izbranih podjetij in organizacij, 
med katerimi je tudi Plastika Skaza iz Velenja, 
je komisija prepoznala prebojne in edinstve-
ne rešitve, ki izkazujejo ključne konkurenčne 
prednosti slovenskega gospodarstva: zeleno, 
ustvarjalno, pametno.

AMBASADORJI VKLJUČENI V PROMOCIJO 
SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Izbrani ambasadorji kampanje bodo vklju-
čeni v aktivnosti za promocijo slovenskega 
gospodarstva, med drugim tudi v AR aplikaci-

jo, ki bo uporabnikom v sklopu sejmov in pro-
mocijskih dogodkov doma in v tujini na izku-
stveni način, s pomočjo interaktivnega ze-
mljevida, približala slovensko poslovno in in-
vesticijsko okolje. Ambasadorji bodo sodelo-
vali tudi na več poslovnih dogodkih, katerih 
načrtovanje pa je v trenutni situaciji nekoli-
ko odloženo.

IZBRANI NA PODLAGI JAVNEGA POZIVA
Ambasadorji so bili izbrani na podlagi jav-

nega poziva. Jeseni naj bi se jim v sklopu 
drugega poziva pridružilo še 20 slovenskih 
podjetij, katerih izdelki oz. storitve bodo iz-
kazovali ključne komponente slovenskega 
gospodarstva: zeleno, ustvarjalno, pame-
tno.
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Širitev poslovne cone Stara vas

Nadaljevanje sodelovanja s finančnim uradom

MESTNA OBČINA VELENJE

SEKCIJA RAČUNOVODSKIH SERVISOV PRI SŠGZ

Mestna občina Velenje je v aprilu začela s 
širitvijo poslovne cone Stara vas (II. faza). 
Za ta namen so v začetku leta izvedli razpis, 
na katerega se je prijavilo devet ponudnikov, 
najugodnejšo ponudbo pa je pripravilo podje-
tje Andrejc iz Šoštanja.

NOVA DELOVNA MESTA ZA REGIJO SAŠA 
KLJUČNEGA POMENA

Projekt bo prispeval k trajnostnemu okolj-
skemu in prostorskemu razvoju ter k uravno-
teženi in kvalitetni infrastrukturni opremlje-
nosti občine. Po izvedbi investicije bodo na 
razpolago komunalno urejene in dobro pro-
metno dostopne površine, zanimive za po-
tencialne nove investitorje oziroma za inve-
stitorje, ki so že izkazali interes. Projekt bo 
omogočil tudi odpiranje novih delovnih mest, 
kar je za regijo SAŠA ključnega pomena. Vre-
dnost projekta znaša 649.854 EUR. Nadzor 
nad izvedbo projekta bo opravljalo Komunal-
no podjetje Velenje.

OD IZGRADNJE CEST DO CELOTNE 
INFRASTRUKTURE

Pogodbena dela bodo obsegala izgradnjo 
na območjih 2A, 2B1, 2D, in sicer: izgradnjo 
ceste 2A, 2B1 in 2D s pripadajočimi parkiri-
šči in hodniki za pešce, izgradnjo kanaliza-
cije odpadnih padavinskih vod in kanalizaci-

Po izvedbi investicije bodo na razpolago komunalno urejene in dobro prometno 
dostopne površine, zanimive za potencialne nove investitorje. 

Člani sekcije računovodskih servisov pri 
SŠGZ so se na povabilo Finančnega urada 
(FU) Velenje 19. februarja udeležili srečanja 
na temo aktualnih novosti na področju davč-
ne zakonodaje.

Udeležence srečanja je najprej nagovorila 
direktorica FU Velenje Darija Vidmar in izra-
zila zadovoljstvo, da se dobro sodelovanje na-
daljuje s skupnim ciljem – olajšati delo in po-
stopke davčnim zavezancem. V ta namen se je 

jo odpadnih komunalnih vod, izgradnjo vodo-
vodnega in toplovodnega omrežje, javne raz-
svetljave, kabelske kanalizacije za telekomu-
nikacijske vode ter kabelske kanalizacije za 
elektro omrežje.

ZAKLJUČEK DEL AVGUSTA, UPORABNO 
DOVOLJENJE SEPTEMBRA

Pogodba z izvajalcem je bila podpisana 1. 
aprila, zaključek del pa je po pogodbi predvi-

den 10. avgusta. Pravnomočno uporabno do-
voljenje mora biti po pogodbi o sofinancira-
nju pridobljeno do 25. septembra.

VRTIČKARJI SE MORAJO UMAKNITI
Konec lanskega leta je Mestna občina Vele-

nje že obvestila vrtičkarje, ki imajo v najemu 
vrtičke na delu zemljišča, kjer bo potekala gra-
dnja, naj letos ne obdelujejo teh vrtičkov in naj 
z zemljišč umaknejo vso opremo. 

vodstvo FU Velenje lani sestalo tudi z vodstvom 
velenjske izpostave agencije AJPES, ki opravi 
največ registracij novih gospodarskih subjek-
tov, in predstavilo možnosti e-poslovanja na 
tem področju, ob tem pa tudi na pomembnost 
kakovostnih računovodskih storitev.

NERAZUMNO VISOKE GLOBE ZA NEKATERE 
DAVČNE PREKRŠKE

Saša Potočnik in Helena Selič sta v na-
daljevanju predstavili novosti pri obračunih 
davka od odhodka pravnih oseb in davčnem 
obračunu akontacije dohodnine in dohodni-
ne od dohodka iz dejavnosti. Frida Goričan 
je predstavila spremembe na področju dav-
ka na dodano vrednost, sledila pa je razpra-
va, v kateri so bile med drugim izpostavljene 
nerazumno visoke globe za nekatere prekrške 
na davčnem področju. Ob koncu srečanja se je 
predsednica sekcije računovodskih servisov 
pri SŠGZ Petra Pleterski gostiteljem zahvalila 
za povabilo in predlagala, da bi nadaljevali z 
ažurnim mesečnim informiranjem zavezancev 
preko gospodarske zbornice, ki je v zadnjem 
obdobju nekoliko zastalo.

Udeleženci srečanja so izrazili zadovoljstvo, da se dobro sodelovanje nadaljuje s 
skupnim ciljem – olajšati delo in postopke davčnim zavezancem. 
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9. REDNA SEJA UPRAVNEGA ODBORA SŠGZ

SEKCIJA RAČUNOVODSKIH SERVISOV PRI SŠGZ

Gospodarstvo SAŠA regije pred zahtevnim 
prestrukturiranjem

Z izkušnjami iz časa epidemije še močnejši

Upravni odbor SŠGZ je na 9. redni seji 3. ju-
nija osrednjo pozornost namenil potrebnim 
aktivnostim za pravočasno prestrukturira-
nje SAŠA regije in trenutnim razmeram v re-
gijskem gospodarstvu. Predsednik SŠGZ To-
maž Korošec je aktualne razmere ocenil kot 
zahtevne, vendar pa se proizvodnja postopo-
ma vzpostavlja nazaj, podobno velja tudi za 
ostale poslovne procese.

HKRATNO PRESTRUKTURIRANJE 
PREDELOVALNE INDUSTRIJE IN ENERGETIKE

Gorenje se je na bistveno zmanjšan obseg 
poslovanja odzvalo s programom različnih 

ukrepov. Posledice upada naročil se pozna-
jo tudi pri poslovanju njihovih dobaviteljev. 
Potreba po prestrukturiranju znotraj prede-
lovalne industrije se pojavlja sočasno z za-
četkom procesa postopnega zapiranja Pre-
mogovnika Velenje, kar še povečuje komple-
ksnost in zahtevnost izvedbe, in prav zato re-
gija pričakuje pri tem sodelovanje države.

S PRAVOČASNIMI UKREPI PREPREČITI 
NEZAŽELENE SOCIALNE POSLEDICE

Mestna občina Velenje si želi, kot je na seji 
povedal podžupan Peter Dermol, pravočasne 
ukrepe, ki bodo preprečili nezaželene social-

ne posledice, zlasti v obliki povečane brezpo-
selnosti. Oblikuje se ekipa, ki bo bdela nad 
posameznimi projekti, ki so pomembni za od-
piranje novih delovnih mest in razvoj različ-
nih področij znotraj SAŠA regije, saj je želja v 
prihodnjih nekaj letih odpreti vsaj tisoč novih 
delovnih mest.

OKREVANJE BO DOLGOTRAJNO, PRECEJŠNJE 
RAZLIKE MED PANOGAMI

Iz razprave, v kateri so sodelovali vsi člani 
upravnega odbora, je bilo mogoče razbrati, 
da se podjetja spopadajo s kriznimi razme-
rami na različne načine, odvisno od panoge, 
povsod pa se kaže, da bo okrevanje dolgo-
trajno, negotovost glede prihodnosti je re-
lativno visoka. Direktorji in podjetniki si že-
lijo, da bi bili ukrepi, ki jih nudi država, bolj 
enostavni za koriščenje in da bi se v poslov-
nem okolju odpravilo čim več administrativ-
nih ovir. 

EPIDEMIJA POVZROČILA HITREJŠO 
DIGITALIZACIJO

Skladno s prakso v zadnjem času se je tudi 
na tokratni seji predstavilo perspektivno 
start up podjetje, in sicer GOV-IS d.o.o., ki 
nudi storitve na področju informacijske teh-
nologije. Kot sta povedala predstavnika pod-
jetja Miha Zajc in Boštjan Repnik, je ime-
la epidemija novega koronavirusa na njihovo 
dejavnost pozitivni učinek v tem smislu, da so 
gospodarski subjekti pospešili proces digita-
lizacije, kar se je odrazilo v večjem povpraše-
vanju, ki še kar traja.

Direktorji in podjetniki si želijo, da bi bili ukrepi, ki jih nudi država, bolj enostavni za 
koriščenje in da bi se v poslovnem okolju odpravilo čim več administrativnih ovir. 

Člani sekcije računovodskih servisov pri 
SŠGZ so se v prvem polletju sestali štirikrat. 
V začetku leta so v sodelovanju z Zbornico ra-
čunovodskih servisov pri Gospodarski zbor-
nici Slovenije pripravili seminar na temo za-
ključnih računov, ki je bil, kot vsako leto, zelo 
dobro obiskan. 

SPECIFIČNA VLOGA V ČASU EPIDEMIJE
Nato se je kaj hitro za računovodje zače-

lo zahtevno obdobje, ko so se morali spopa-
sti z blaženjem posledic, nastalih zaradi epi-
demije novega koronavirusa. Njihova vloga 
je bila tolmačenje in izvajanje sprejetih vla-

dnih ukrepov, predvsem pa so poskušali svo-
je stranke obvarovati pred prenagljenimi od-
ločitvami, saj so se ukrepi spreminjali iz dne-
va v dan. 

VEČ DELA IN NOVE TEHNOLOGIJE
V tem času so člani sekcije beležili bistve-

no povečan obseg dela, poleg tega pa spozna-
vanje novih tehnologij in novih pristopov, kar 
jih je naredilo še močnejše. V mesecu maju so 
izvedli zelo dobro obiskan spletni seminar na 
temo Odgovornosti računovodij skozi prime-
re sodne prakse. 

Z OPTIMIZMOM V DRUGO POLLETJE
Ko so se razmere glede širjenja virusa neko-

liko umirile, so izvedli še zadnje srečanje čla-
nov sekcije pred poletnimi počitnicami, kate-
remu je ob upoštevanju zaščitnih ukrepov sle-
dil še tradicionalni piknik. V zadnjem času se 
je sekciji pridružilo nekaj novih članov, katerih 
so zelo veseli, saj s tem širijo krog znanja, iz-
kušenj in prijateljstva. Po besedah podpredse-
dnika sekcije Klemna Umbrehta v bližnjo pri-
hodnost zrejo z optimizmom in verjamejo, da 
jim bo uspelo tudi letos izvesti srečanje pod-
jetnikov ter preostale načrtovane aktivnosti.
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SREČANJE GOSPODARSTVENIKOV IN PREDSTAVNIKOV LOKALNIH SKUPNOSTI 

TRETJA RAZVOJNA OS

Povezovanje in sodelovanje v času 
prestrukturiranja izjemno pomembno

Septembra 
prva lopata pri 
Gaberkah?

Mestna občina Velenje in Savinjsko-šaleška 
gospodarska zbornica sta 18. junija v Pod-
jetniškem centru Standard pripravili delov-
no srečanje gospodarstvenikov, podjetnikov 
in predstavnikov lokalnih skupnosti SAŠA re-
gije, na katerem so udeleženci ocenili trenu-
tne razmere glede na pandemijo koronaviru-
sne bolezni in se seznanili z aktivnostmi, ki 
bodo v prihodnji mesecih potekale na podro-
čju prestrukturiranja regije.

VZPOREDNO DO DVEH STRATEŠKIH 
DOKUMENTOV

Direktorica območne razvojne agenci-
je mag. Biljana Škarja je predstavila potek 
priprave razvojnega programa SAŠA regije 
(2021–2027) in aktivnosti na področju pre-
strukturiranja premogovnih regij. Oba doku-
menta bosta predstavljala osnovo za pripra-
vo projektov, njuna priprava pa bo potekala 
vzporedno.

V POL LETA BREZPOSELNOST ZRASLA ZA 
ČETRTINO

Takratna direktorica velenjske enote Za-
voda RS za zaposlovanje Nataša Detečnik je 
predstavila aktualno stanje na trgu dela. V le-
tošnjem letu največji priliv novo prijavljenih 
brezposelnih predstavljajo osebe, zaposlene 
za določen čas, zlasti v starostni skupini nad 
50 let. V obdobju od decembra 2019 do sedaj 
se je brezposelnost v SAŠA regiji povečala za 
25 odstotkov.

GOSPODARSTVO POTREBUJE ŠE ČETRTI 
PAKET UKREPOV

Direktor SŠGZ mag. Franci Kotnik  je iz-
postavil, da v naši regiji 60 odstotkov delov-
nih mest zagotavljajo predelovalne dejavno-
sti, zato je bilo v času epidemije ključno za-
gotoviti ustrezne ukrepe za ohranitev poslo-
vanja. Zaradi administrativnih ovir na državni 
ravni so nekateri ukrepi potrebovali relativno 
veliko časa, preden so postali operativni. Da 
bi se izognili še bolj negativnim posledicam 
epidemije, bo po mnenju vodstva gospodar-
ske zbornice nekatere ukrepe treba podaljšati 
do konca leta, kar podpira tudi Obrtno-podje-
tniška zbornica Slovenije.

INVESTICIJSKE PROJEKTE POVEZATI V 
RAZVOJNI PROGRAM

Podžupan Mestne občine Velenje (MOV) Pe-
ter Dermol je predstavnike gospodarstva po-
zval, naj razmislijo o investicijskih projektih, 
ki bi jih lahko povezali v razvojni program re-
gije za obdobje prihodnje finančne perspekti-
ve. Za vse koristna bi bila izmenjava informa-
cij o prostih proizvodnih kapacitetah in po-
slovnih prostorih. MOV skupaj z ostalimi no-
silci razvoja v regiji formira projektno sku-
pino, katere namen bo iskanje priložnosti in 
privabljanje novih investitorjev v regijo.

ČIM PREJ DO TRETJE RAZVOJNE OSI IN 
ČASOVNICE ZA ZAPIRANJE PREMOGOVNIKA

Udeleženci srečanja so v razpravi ponov-
no izrazili nujnost čimprejšnje izgradnje tre-
tje razvojne osi, čim prej pa moramo prido-
biti tudi časovnico, ki bo osnova za pripra-
vo zakona o postopnem zapiranju Premogov-
nika Velenje. Od te časovnice je odvisen pro-
ces prestrukturiranja SAŠA regije, ki bo vezan 
na strateške dokumente za črpanje sredstev. 
Skupni cilj je tudi debirokratizacija vseh po-
stopkov, vezanih na pridobitev gradbenih do-
voljenj in druge dokumentacije, potrebne za 
nemoteno delovanje podjetij.

Udeleženci srečanja so v razpravi izrazili nujnost čimprejšnje izgradnje tretje 
razvojne osi, čim prej pa moramo dobiti tudi časovnico o postopnem zapiranju 

Premogovnika Velenje. 

Priprave na skorajšnji začetek gradnje se-
vernega dela tretje razvojne osi je aprila že-
lelo ustaviti Združenje ROVO iz Novega me-
sta, ki je na Upravno sodišče Republike Slo-
venije vložilo tožbo zaradi domnevnih napak 
v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za 
prva dela pri Gaberkah. Ministrstvo za oko-
lje in prostor je gradbeno dovoljenje izdalo 
6. marca letos, in sicer na podlagi leta 2013 
sprejete uredbe o državnem prostorskem 
načrtu za odsek hitre ceste Velenje-Slovenj 
Gradec.

Po navedbah Združenja ROVO naj ne bi bile 
opravljene potrebne geomehanske raziskave 
premogovniškega območja, prav tako naj ne 
bi pridobili mnenj rudarske stroke ter Premo-
govnika Velenje kot koncesionarja. V premo-
govniku so vse omenjene navedbe zanikali in 
pojasnili, da so bili ves čas aktivno vključeni v 
umeščanje tretje razvojne osi v prostor. 

Upravno sodišče RS je maja tožbo zavr-
glo, ker Združenju ROVO ni bil priznan sta-
tus stranke v postopku. Aktivnosti za zače-
tek gradnje se tako nadaljujejo. DARS je juni-
ja objavil, da v ponovljenem postopku prizna-
nja sposobnosti za gradnjo sklopa D – Gaber-
ke ni bilo podane pritožbe, zato je sledila ob-
java druge faze razpisa, v katerem bodo od-
ločilne številke. Če v tej fazi ne bo pritožb, bi 
lahko prvo lopato zasadili v mesecu septem-
bru. DARS načrtuje, da bo še letos objavil raz-
pis za gradnjo sklopa F – Jenina, ki se naha-
ja na območju Mestne občine Slovenj Gradec.
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GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE V ČASU EPIDEMIJE

Članom uspešno pomagali skozi »nočno moro« 
Januarja so se začele po vsem svetu širiti 

informacije o novem koronavirusu. V začet-
ku marca je bil prvi primer okužbe s tem viru-
som potrjen tudi v Sloveniji, sredi marca pa je 
bila v naši državi razglašena epidemija, zara-
di katere so se pogoji za poslovanje podjetij 
in podjetnikov drastično spremenili.

1. FAZA: PRIPRAVA PREDLOGOV UKREPOV
V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) smo 

vse od začetka pozorno spremljali dogajanje. 
Naš pristop je obsegal tri faze. Prva je vklju-
čevala zgodnjo pripravo predlogov ukrepov in 
seznanjanje ključnih odločevalcev o naših po-
gledih na rešitve. Želeli smo, da bi bile pobu-
de s strani gospodarstva upoštevane že v vla-
dnih predlogih.

vanjih le prinesel tako želeno podaljšanje ča-
kanja na delo kakor tudi možnost istočasne-
ga koriščenja skrajšanega delovnega časa in 
čakanja na delo, je bil sprejet v petek pozno 
zvečer, tako rekoč takoj za tem, torej v noči 
na soboto, pa so člani GZS že dobili strokovno 
tolmačenje, kaj prinaša nova zakonodaja. Ve-
deli smo namreč, da podjetja nujno potrebu-
jejo informacije, saj so marsikje organizirali 
delo za naslednji mesec.

ČLANOM POMAGALI SKOZI »NOČNO MORO« 
Tudi sicer smo bili v tem času članom tako 

rekoč neprestano na voljo. V treh mesecih so 
naši strokovnjaki odgovorili na preko 5.000 
vprašanj po telefonu ali e-pošti, največkrat 

tovljeno, da so ves čas epidemije delovali vsi 
ključni oddelki. 

SPREJETI UKREPI KLJUČNI ZA PREŽIVETJE 
GOSPODARSTVA

Z današnje distance lahko ocenimo, da so 
bili sprejeti ukrepi ključni za preživetje veli-
kega dela gospodarstva. Vlada se je, zlasti 
pri #PKP1 in #PKP3, usmerila pretežno v za-
ščito delovnih mest in zagotavljanje občutka 
varnosti ljudi. Ukrepi so bili zato zelo široko 
zastavljeni. Tak pristop je omogočil, da so v 
podjetjih lažje prebrodili prvi šok, za tem pa 
smo lahko začeli razmišljati, kako se znajti v 
novih razmerah.

RAST BREZPOSELNOSTI BISTVENO NIŽJA 
KOT UPAD GOSPODARSKE AKTIVNOSTI

Vsi trije protikoronski zakonodajni pake-
ti so prinesli stabilizacijo v poslovanju, razen 
poroštvene sheme v #PKP2, ki je začela delo-
vati v praksi šele pred nedavnim. Nadomestilo 
za čakanje na delo, nadomestilo za višjo silo, 
prevzem stroškov pokojninskih prispevkov (za 
čas trajanja epidemije) in nadomestilo za bol-
niške odsotnosti s strani države ter moratorij 
na plačilo posojil so pozitivno vplivali tako na 
likvidnost podjetij kot na ohranitev delovnih 
mest. Tudi zato se je brezposelnost dvignila 
bistveno manj, kot je upadla gospodarska ak-
tivnost.

DO OHRANJANJA DELOVNIH MEST Z 
OHRANJANJEM LIKVIDNOSTI 

Za nas so bili ključni tisti ukrepi, ki ohra-
njajo likvidnost podjetij, ker se preko likvi-
dnosti ohranjajo delovna mesta. Gospo-
darstvo je del družbe, zato največ štejejo 
službe, delovna mesta in s tem varnost lju-
di. Zato morajo podjetja ostati živa, živa pa 
so, ko so likvidna. Pot do ohranjanja delov-
nih mest je torej preko ohranjanja likvidno-
sti podjetij.

TOP PREDLOGI GZS, KI SO BILI VKLJUČENI 
V UKREPE

Med predlogi GZS, ki so bili vključeni v pro-
tikrizne ukrepe, velja še posebej omeniti ča-
kanje na delo. Izredno pomembna je bila mo-
žnost hkratnega koriščenja skrajšanega de-
lovnega časa in čakanja na delo, čemur so 
se pripravljavci zakona dolgo upirali, čeprav 
bi bilo za državo ceneje, če bi bila oba ukre-
pa na voljo že od prvega dne epidemije, k če-
mur smo pozivali. Prva dva paketa sta dala 
tudi pomemben signal glede investicij, saj so 
te prišle na prednostni seznam, kar je izredno 
pomembno za ponovni zagon gospodarstva. 
Lahko bi se pohvalili tudi s tem, da smo uspeli 
zvišati delež poroštva države pri likvidnostnih 
posojilih, in dali smo tudi pobudo, da država 
prevzame stroške karantene.

2. FAZA: PRESOJA SPREJETIH UKREPOV
Ko so bili slednji pripravljeni, se je začela 

druga faza. Presojali smo, kateri ukrepi so za 
naša podjetja dobri, kateri niso in kaj je naj-
bolj ključno, da se popravi. Ker smo se zave-
dali, da vsega ne bo mogoče izboljšati v zelo 
kratkem času, smo sestavili prioritetno lestvi-
co in se osredotočili na najpomembnejše toč-
ke. Tak primer je bil 22. člen novele #PKP1, 
kjer smo dosegli bistveno razširitev kroga 
upravičencev do ukrepa čakanja na delo, kot 
je bilo sprva predvideno.

3. FAZA: PRIPRAVA POPRAVKOV UKREPOV 
IN OBVEŠČANJE PODJETIJ

Tretja faza se je začela po sprejemu zakon-
skih rešitev, ko smo se usmerili na sporočanje 
nujnih popravkov in istočasno na obveščanje 
članov, kaj novo sprejeti ukrepi pomenijo za-
nje in kako jih izvajati v praksi. Tretji paket 
vladnih ukrepov, ki je po številnih prizade-

v le nekaj urah. Dosegljivi smo bili po dva-
najst ur na dan, tudi čez vikende. Številni čla-
ni so to na glas pohvalili, saj smo bili dosto-
pni v času, ko drugje niso dobili sogovorni-
kov. Spletna stran GZS je zabeležila preko 150 
tisoč obiskov, ocena uporabnikov pa je bila, 
da smo jim s kvalitetnimi in ažurnimi podatki 
pomagali skozi »nočno moro«.

VIRTUALNI KRIZNI ŠTAB
Seveda pa se je tudi sama GZS znašla v vi-

harnem obdobju. Organizirali smo se prak-
tično čez noč. Vzpostavili smo virtualni krizni 
štab, ki je bil namenjen medsebojnemu obve-
ščanju o novostih in težavah na terenu. Na za-
četku je bilo največ vprašanj glede logistike, 
odprtosti oziroma zaprtosti mej, kako organi-
zirati dejavnosti, da bodo varne za delo, nato 
pa so sledile priprave predlogov ukrepov. Če-
prav je večina sodelavcev v tistem času delala 
od doma, je bilo s sistemom dežurstev zago-
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GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Nov gospodarski zagon za Slovenijo 5.0
Slovenija je uspešno premagala prvi val 

epidemije covid-19. Pred nami je zahtev-
no ohranjanje dobre epidemiološke slike kot 
podlage za ponovni zagon družbe in gospo-
darstva. 

ŠTIRJE PAKETI UKREPOV
Vlada je doslej pripravila štiri pakete ukre-

pov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu. 
Ukrepi za pomoč prebivalstvu so bili usmer-
jeni v socialno stabilnost, ukrepi za podpo-
ro gospodarstva pa so bili še posebej osredo-
točeni na področje trga dela, zaradi česar je 
brezposelnost v tem trenutku bistveno nižja, 
kot bi bila sicer. 

Po drugi strani vsi ukrepi na področju fi-
nančnega poslovanja še niso zaživeli v polni 
meri, zato ima vse več podjetij težave z likvi-
dnostjo, kajti ukrepi na področju poroštev in 
odlogov plačil anuitet ostajajo premalo izkori-
ščeni. Spodbudni so ukrepi, ki pospešujejo iz-
vajanje investicij, kar bo dalo pomemben za-
gon mnogim dejavnostim, zlasti gradbeništvu.

NAŠA PRIHODNOST JE V NAŠIH ROKAH
Obdobje, v katerega stopamo, je zelo po-

membno. V naših rokah je, ali bomo izkoristi-
li ugodne pogoje za razvoj, ali pa bomo kot 
nacionalno gospodarstvo klecnili pod bre-
menom posledic pandemije. Na trgu se kaže-
jo velike priložnosti pa tudi potrebe po vlaga-
njih v razvoj (znanje, inovacije, digitalizaci-
ja …), posodobitev infrastrukture, energet-
ski prehod v ogljično nevtralnost in sanaci-
jo stavb za izboljšanje protipotresne varno-
sti. Hkrati je na trgu tudi veliko investicijske-
ga potenciala s skoraj neomejenimi viri, rav-
no tako pa je mogoče zaznati veliko ambicij in 
načrtov - tako v zasebnem kot državnem sek-
torju.

1. Ukrepi za dvig domače potrošnje
1.1. Naložbe v potrošnjo gospodinjstev
1.2. Naložbe v obnovo stavbnega fonda 

javnega sektorja
1.3. Nove javne investicije
Viri financiranja: 30 % proračuni drža-

ve in/ali občin, 28 % bančni viri in povra-
tna sredstva, 28 % programi EU (nepovratna 
sredstva), 9 % zasebni viri in 5 % drugi viri.

2. Ukrepi za zagon infrastrukturnih pro-
jektov z največjo možno vključenostjo slo-
venskega gospodarstva

2.1. Ceste
2.2. Železnice
2.3. Komunalna infrastruktura
2.4. IT infrastruktura
2.5. Energetika
2.6. Razpis frekvenc na področju 5G
Viri financiranja: 60 % bančni viri in povra-

tna sredstva, 14 % proračuni države in/ali ob-
čin, 13 % programi EU (nepovratna sredstva), 
13 % zasebni viri.

3. Vlaganja v digitalizacijo, ki dviguje-
jo sposobnost gospodarskih družb za delo-
vanje v pogojih omejenega fizičnega poslo-
vanja, zvišujejo produktivnost, konkurenč-
nost, agilnost in odpornost podjetij

Viri financiranja: 33 % programi EU (nepo-
vratna sredstva), 24 % bančni viri in povratna 
sredstva, 22 proračuni države in/ali občin, 21 
% zasebni viri.

4. Vlaganja v raziskave in razvoj ter pa-
metno specializacijo

4.1. Povečanje sredstev za raziskave, razvoj 
in inovacije na 3 % BDP

4.2. Uveljavljanje olajšav za raziskave, ra-
zvoj in inovacije

4.3. Ponovna vzpostavitev tehnološke 
agencije

4.4. Raziskovalni vavčer
4.5. Obuditev programa Mladi raziskovalci 

iz gospodarstva
4.6. Nadaljevanje in okrepitev StartupPlu-

sPrograma
4.7. Podpora projektom na področju nacio-

nalnih prioritet - pametne specializacije, tudi 
s kriteriji pri odločanju o financiranju bazič-
nih raziskav

4.8. Delno povračilo plač za razvojnike
Viri financiranja: 64 % proračun države, 15 

% programi EU (nepovratna sredstva), 14 % 
zasebni viri, 6 % bančni viri in druga povra-
tna sredstva

5. Okoljske naložbe
5.1. Izboljšana infrastruktura zbiranja in 

snovne predelave odpadkov
5.2. Infrastruktura za termično izrabo od-

padkov 
5.3. Projekti podpore za pametna mesta in 

zgradbe ter gradnja pametnih, pretežno lese-
nih stanovanjskih blokov in javnih zgradb

5.4. Nove tehnologije za prehod v podneb-
no nevtralno in krožno gospodarstvo (elektri-
fikacija proizvodnje)

Viri financiranja: 29 % programi EU (nepo-
vratna sredstva), 29 % proračuni države in/
ali občin, 20 % bančni viri in povratna sred-
stva, 18 % zasebni viri, 5 % drugi viri.

6. Naložbe na področju kmetijstva, živil-
skopredelovalne industrije in samooskrbe s 
hrano

6.1. Naložbe v predelavo in trženje in/ali 
razvoj kmetijskih proizvodov

6.2. Naložbe kmetijskih gospodarstev v la-
stno primarno pridelavo kmetijskih proizvo-
dov

Viri financiranja: 30 % programi EU (nepo-
vratna sredstva), 30 % bančni viri in povratna 
sredstva, 20 % proračuni države in/ali občin, 
20 % zasebni viri.

Sredstev za realizacijo programov je do-
volj, potrebni pa so mehanizmi, ki bodo po-
vezali evropska, javna, bančna in zasebna 

sredstva oziroma vire za realizacijo projek-
tov. 

ZA RAZVOJNE PROJEKTE TRI DO ŠTIRI 
MILIJARDE LETNO 

Ocenjujemo, da bi v naslednjih letih lah-
ko investirali tri do štiri milijarde evrov le-
tno za projekte iz teh programov. Več kot po-
lovica sredstev bi bila namenjena zagonu in-
frastukturnih projektov, 23 odstotkov pa bi 
jih šlo za dvig domače potrošnje. 41 odstot-
kov sredstev za investicije bi pridobili iz ban-
čnih virov in drugih povratnih sredstev, če-
trtino bi zagotovil proračun RS ali proraču-
ni občin. 19 odstotkov bi bilo nepovratnih 
sredstev iz programov EU, 13 odstotkov bi 
bilo zasebnih virov, preostanek pa bi pred-
stavljali drugi viri.

EVIDENTIRANJE PROJEKTOV PO REGIJAH
V regijskih zbornicah bomo v avgustu pri-

stopili k evidentiranju projektov, ki bi lahko 
kandidirali za sredstva za oživljanje gospo-
darstva. V ta namen bo Gospodarska zborni-
ca Slovenije pripravila skupno platformo in-
vesticijskih projektov, ki bodo primerni za re-
alizacijo v obdobju do leta 2027. Cilj bo, da 
do konca oktobra v vsaki regiji identificiramo 
10 do 20 projektov, ki bodo pripravljeni za iz-
vedbo v naslednjih dveh letih in bodo ustre-
zali pogojem oziroma kriterijem, ki jih bo po-
stavila EU, da se vzpostavi skupna investicij-
ska platforma. 

Prednostna področja:

• ukrepi za dvig domače po-
trošnje

• ukrepi za zagon infrastruk-
turnih projektov z največjo 
možno vključenostjo slo-
venskega gospodarstva

• vlaganja v digitalizacijo
• vlaganje v raziskave in ra-

zvoje ter pametno specia-
lizacijo

• okoljske naložbe
• naložbe na področju kme-

tijstva, živilskopredeloval-
ne industrije in samooskr-
be s hrano
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POSLOVANJE GOSPODARSKIH DRUŽB V SAŠA REGIJI V LETU 2019

Leto rekordnih prihodkov
GOSPODARSTVO SAŠA REGIJE V LETU 2019

Na območju SAŠA regije je v letu 2019 po-
slovalo skupno 3.438 gospodarskih subjektov 
(7 več kot v letu 2018), od tega 1.131 gospo-
darskih družb (ena manj kot predlani), 2.299 
samostojnih podjetnikov (osem več kot leta 
2018) in 8 zadrug (enako kot predlani). Letna 
poročila za minulo leto je oddalo 1.482 sa-
mostojnih podjetnikov (- 3,9 %), preostalih 
817 (+ 9,2 %) jih je bilo obdavčenih na pod-
lagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem 
normiranih odhodkov, ki niso zavezani k pre-
dložitvi letnih poročil. Iz tega razloga njihovi 
rezultati v tem poročilu niso zajeti. Od osmih 
registriranih zadrug jih je letno poročilo pre-
dložilo sedem.

Po podatkih Poslovnega registra Slovenije 
je bilo v letu 2019 v SAŠA regiji na novo regi-
striranih 401 poslovnih subjektov (- 11,7 %), 
izbrisanih pa 296 poslovnih subjektov (- 5,7 
%). V lanskem letu je bilo uvedenih 32 stečaj-
nih postopkov (+ 28,0 %) in en postopek pri-
silne poravnave.

Gospodarske družbe, samostojni podje-
tniki in zadruge so skupaj:

• zaposlovali 18.360 delavcev oziroma 
2,0 % več kakor v letu 2018;

• ustvarili 2.777.585 tisoč evrov prihod-
kov (+ 6,5 %);

• ustvarili 2.784.791 tisoč evrov od-
hodkov (+ 1,4 %);

• ustvarili 670.261 tisoč evrov neto do-
dane vrednosti (+ 11,7 %);

• izkazali 82.978 tisoč evrov čistega do-
bička (+ 20,4 %),

• izkazali 98.197 tisoč evrov čiste izgu-
be (- 52,8 %);

• izkazali 15.219 tisoč evrov neto čiste 
izgube, kar predstavlja devetino neto 
čiste izgube iz leta 2018.

Glede na število gospodarskih subjek-
tov je bilo tudi lani v SAŠA regiji največ sa-
mostojnih podjetnikov (66,9 %), gospodar-
skih družb je bilo 32,9 %, zadrug pa 0,2 %. 
Glede na število zaposlenih v gospodarstvu 
SAŠA regije so imele največji delež gospodar-
ske družbe (91,2 %), samostojni podjetniki 
so imeli 8,4-odstotni delež, zadruge pa 0,4 
%. Upoštevajoč obseg prihodkov so največji 
delež prav tako zavzemale gospodarske druž-
be (93,6 %), samostojni podjetniki so ustva-
rili 5,7 % prihodkov, zadruge pa 0,7 %.

Gospodarske družbe so v letu 2019:
• zaposlovale 16.744 delavcev oziroma 

1,4 % več kakor v letu 2018;
• ustvarile 2.600.450 tisoč evrov pri-

hodkov (+ 6,6 %);
• ustvarile 2.619.000 tisoč evrov od-

hodkov (+ 1,2 %);
• ustvarile 618.938 tisoč evrov neto do-

dane vrednosti (+ 12,1 %) oziroma 
36.966 evrov neto dodane vrednosti 
na zaposlenega (+ 10,5 %);

• izkazale 70.634 tisoč evrov čistega 
dobička (+ 25,1 %), pri čemer so s či-
stim dobičkom sklenile poslovno leto 
tri četrtine gospodarskih družb;

• izkazale 97.172 tisoč evrov čiste izgu-
be (- 53,1 %);

• izkazale 26.538 tisoč evrov neto čiste 
izgube (- 82,3 %).

ZBIRNI REZULTATI GOSPODARSKIH DRUŽB

Prihodki
Prihodki gospodarskih družb v SAŠA regiji 

so v letu 2019 znašali 2.600.450 tisoč evrov. 
Čisti prihodki od prodaje so se lani povečali 
za 4,7 % in so znašali 2.463.361 tisoč evrov. 
Obseg prihodkov od prodaje na domačem trgu 
se povečal za 4,6 % na 1.062.572 tisoč evrov, 
obseg prihodkov na trgu EU se je povečal za 

5,1 % in je znašal 1.014.351 tisoč evrov, ob-
seg prihodkov na trgih izven EU pa je zrasel za 
3,8 % in je znašal 386.438 tisoč evrov.

Primerjava prihodkov gospodarskih družb 
v obdobju 2007-2019 pokaže, da so bili lani 
prihodki v opazovanem obdobju najvišji in so 
prvič presegli 2,6 milijarde evrov.

Odhodki
Družbe so v letu 2019 izkazale 2.619.000 ti-

soč evrov odhodkov, kar je bilo 1,2 % več ka-
kor v letu 2018. Večino celotnih odhodkov 
(97,0 %) so predstavljali poslovni odhodki, 
med katerimi so bili po obsegu največji stro-
ški blaga, materiala in storitev (1.853.140 
tisoč evrov). Njihov delež je znašal 70,8 % in 
je bil v primerjavi z letom 2018 nižji za 0,8 od-
stotne točke. 

Na drugem mestu po obsegu so bili stroški 
dela v višini 477.725 tisoč evrov, ki so se v pri-
merjavi s predlanskim letom povečali za 5,9 % 
in so predstavljali 18,2-odstotni delež.

Poslovanje gospodarskih družb na kratko
Število družb: 

1.131

-1

Prihodki: 

2.600 mio EUR

+ 6,6 %

Neto dodana vrednost: 

619 mio EUR

+ 12,1 %

Število zaposlenih: 

16.744

+ 1,4 %

Izvoz: 

1.401 mio EUR

+ 4,7 %

Neto dodana vrednost na 
zaposlenega: 

36.966 EUR

+ 10,5 %

Povprečna plača: 

1.669 EUR

+ 3,1 %

Odhodki: 

2.619 mio EUR

+ 1,2 %

Neto čista izguba:

27 mio EUR

- 82,3 %

Primerjava rezultatov poslovanja je narejena na podlagi podatkov, ki so jih 
gospodarske družbe predložile v letnih poročilih za leti 2019 in 2018.  
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Stroški plač so se dvignili za 4,5 % in so 
znašali 335.273 tisoč evrov, njihov delež v 
strukturi odhodkov se je povečal za desetinko 
odstotne točke in je znašal 12,8 %.

Lanska povprečna mesečna bruto plača v 
gospodarskih družbah SAŠA regije je znaša-
la 1.669 EUR. Glede na leto prej je bila višja 
za 3,1 %, a se je po drugi strani zaostanek za 
povprečno plačo v gospodarskih družbah na 
nivoju Slovenije z 2,0 povečal na 2,6 %.

Dodana vrednost in izguba na substanci
Dodano vrednost v znesku 621.834 tisoč 

evrov (+ 12,0 %) je lani ugotovilo 955 (84,4 
%) družb v SAŠA regiji, izgubo na substanci v 
znesku 2.896 tisoč evrov (+ 1,5 %) pa je izka-
zalo 142 (12,5 %) družb. 

Družbe so lani ustvarile 618.938 tisoč 
evrov neto dodane vrednosti (+ 12,1 %) ozi-
roma 36.966 evrov na zaposlenega (+ 10,5 
%). Neto dodana vrednost na zaposlenega 
v gospodarskih družbah SAŠA regije je lani 
dosegala 78,1 % neto dodane vrednosti na 
zaposlenega v slovenskem merilu. Zaosta-
nek za republiškim povprečjem se je zmanj-
šal za 2,8 odstotne točke. Glede na dejav-
nost so največ dodane vrednosti, tako kot 

leto prej, ustvarile družbe s področja prede-
lovalnih dejavnosti (52,1 % celotnega obse-
ga).

Čisti dobiček in čista izguba
Čisti dobiček gospodarskih družb je lani 

znašal 70.634 tisoč evrov (+ 25,1 %). Čisti 
dobiček je izkazalo 72,0 % družb. Družbe 
z območja Občine Ljubno so v lanskem letu 
ustvarile skoraj dve petini čistega dobička 
regije, pregled po dejavnostih pa pokaže, da 
so polovico (50,1 %) čistega dobička ustva-
rile družbe s področja predelovalnih dejav-
nosti.

Leto 2019 je s čisto izgubo v višini 97.172 
tisoč evrov končala četrtina (25,3 %) družb. 
Te družbe so zaposlovale slabo polovico vseh 
zaposlenih v regiji. Dobre tri petine regijske 
izgube so ustvarile družbe s področja prede-
lovalnih dejavnosti. 

Ker je čista izguba družb SAŠA regije v 
letu 2019 presegala čisti dobiček, so druž-
be poslovno leto sklenile z neto čisto izgu-
bo v znesku 26.538 tisoč evrov, kar je bilo bi-
stveno manj (- 82,3 %) kot v letu 2018, ko 
je neto čista izguba znašala 150.753 tisoč 
evrov.

REZULTATI POSLOVANJA GOSPODARSKIH 
DRUŽB GLEDE NA VELIKOST

Večina gospodarskih družb v SAŠA regiji 
(950 oziroma 84,0 %) sodi v kategorijo mi-
kro podjetij. Njihov delež se je lani zmanjšal 
za 0,8 odstotne točke. V letu 2019 so te druž-
be zaposlovale 1.956 delavcev (+ 7,1 %), kar 
je pomenilo 11,7 % vseh zaposlenih v gospo-
darskih družbah oziroma 0,6 odstotne točke 
več kot leto prej. Mikro družbe so zabeležile 
181.837 tisoč evrov prihodkov (+ 16,6 %), kar 
je pomenilo 7,0-odstotni delež (+ 0,6 odsto-
tne točke). Mikro družbe so ustvarile 55.399 
tisoč evrov (+ 15,9 %) oziroma 8,9 % neto do-
dane vrednosti gospodarskih družb, poslovno 
leto pa so v primerjavi z letom 2018 zaključile 
z več kot trikrat višjim neto čistim dobičkom. 
Le-ta je znašal 16.187 tisoč evrov.

V letu 2019 je v regiji delovalo 152 (13,4 
%) majhnih družb; njihov delež se je povečal 
za 0,9 odstotne točke. Zaposlovale so 3.235 
delavcev (+ 10,8 %) oziroma 19,3 % vseh za-
poslenih v gospodarskih družbah (+ 1,6 od-
stotne točke). Zabeležile so 362.602 tisoč 
evrov prihodkov (+ 13,3 %), kar je pomeni-
lo 13,9-odstotni delež (+ 0,8 odstotne toč-
ke). Majhne družbe so lani ustvarile 111.169 
tisoč evrov neto dodane vrednosti (+ 12,3 %), 
kar je bilo 18,0 % neto dodane vrednosti vseh 
družb SAŠA regije. Majhne družbe so poslov-
no leto sklenile z neto čistim dobičkom v viši-
ni 10.596 tisoč evrov (+ 24,0 %).

Število srednje velikih družb v regiji se je 
lani zmanjšalo za štiri na 22. Srednje družbe 
so zaposlovale 4.006 delavcev (- 11,0 %), kar 
je pomenilo 23,9-odstotni delež. V primer-
javi z letom 2018 se je le-ta zmanjšal za 3,4 
odstotne točke. Srednje družbe so ustvari-
le 331.801 tisoč evrov prihodkov (- 24,4 %) 
oziroma 12,8 % vseh prihodkov gospodar-
skih družb (- 5,2 odstotne točke). Neto doda-
na vrednost, ki so jo ustvarile srednje druž-
be, je znašala 141.246 tisoč evrov (- 3,8 %) in 
je predstavljala 22,8 % (- 3,8 odstotne toč-
ke) skupne neto dodane vrednosti. Poslovno 
leto 2019 so srednje družbe zaključile z neto 
čistim dobičkom, ki je 2,7-krat presegal pre-
dlanskega in je znašal 6.990 tisoč evrov.

7 velikih gospodarskih družb (leto prej jih 
je bilo 5) je lani zaposlovalo 7.547 delavcev 
(+ 3,9 %) oziroma 45,1 % vseh zaposlenih v 
gospodarskih družbah (+ 1,1 odstotne točke). 
Velike družbe so zabeležile 1.724.211 tisoč 
evrov prihodkov (+ 13,2 %), kar je bilo 66,3 
% (+ 3,8 odstotne točke) vseh prihodkov go-
spodarskih družb. Ustvarile so 311.123 tisoč 
evrov (+ 20,3 %) oziroma 50,3 % neto doda-
ne vrednosti (+ 3,5 odstotne točke), končni 
rezultat njihovega poslovanja pa je bila neto 
čista izguba v višini 60.312 tisoč evrov, ki je 
bila za 63,8 % manjša kot leto prej.

REZULTATI POSLOVANJA GOSPODARSKIH 
DRUŽB PO DEJAVNOSTIH

Največ gospodarskih družb – po 211 - je 
lani poslovalo na področju strokovnih, znan-
stvenih in tehničnih dejavnosti ter na podro-
čju trgovine in vzdrževanja motornih vozil. 
Skupni delež omenjenih družb je znašal 37,4 

Prihodki gospodarskih družb SAŠA regije po letih (v 000 EUR) 

Zaposleni v gospodarskih družbah SAŠA regije po letih (v 000 EUR) 
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%. Na tretjem mestu so bile družbe s področja 
predelovalnih dejavnosti, teh je bilo 183 ozi-
roma 16,2 %, družb s področja gradbeništva 
pa je bilo 176 oziroma 15,6 %. Navedene šti-
ri dejavnosti so po številu gospodarskih družb 
predstavljale 69,2-odstotni delež.

Daleč največ zaposlenih – 9.976 (59,6 %) - 
so tudi v letu 2019 imele predelovalne dejav-
nosti, pri čemer se njihovo število ni bistve-
no spremenilo (+ 0,2 %). V gradbeništvu se je 
število zaposlenih povečalo na 1.940 (+ 15,0 
%), kar je pomenilo 11,6-odstotni delež vseh 
zaposlenih v gospodarskih družbah. Števi-
lo zaposlenih v rudarstvu je padlo na 1.176 (- 
2,2 %), njihov delež pa je znašal 7,0 %. Delež 
omenjenih treh dejavnosti je po številu zapo-
slenih znašal 78,2 %.

Tudi po kriteriju prihodkov so v SAŠA re-
giji še naprej daleč v ospredju predelovalne 
dejavnosti: lani so ustvarile 1.651.253 tisoč 
evrov prihodkov (+ 6,8 %), njihov delež pa se 
je dvignil za 0,1 odstotne točke na 63,5 %. Na 
drugem mestu po prihodkih je oskrba z elek-
trično energijo (8,8-odstotni delež), na tre-
tjem pa trgovina (6,8 %).

Največ neto dodane vrednosti so v letu 
2019 ustvarile gospodarske družbe s podro-
čja predelovalnih dejavnosti, in sicer 323.017 
tisoč evrov (+ 12,5 %). Delež neto dodane 
vrednosti predelovalnih dejavnosti je znašal 
52,2 % je bil za 0,2 odstotne točke večji kot 
leto prej. Po kriteriju neto dodane vrednosti 
je na drugem mestu rudarstvo (9,6-odstotni 
delež), na tretjem oskrba z električno energi-
jo (9,4 %), na četrtem pa gradbeništvo (9,3 
%). 

Največ neto čistega dobička so zabeležile 
finančne in zavarovalniške dejavnosti, in si-
cer 14.502 tisoč evrov (2,8-krat več kot pre-
dlani), največji znesek neto čiste izgube pa so 
zabeležile predelovalne dejavnosti – 27.589 
tisoč evrov, kar je bilo 27,5 odstotka neto či-
ste izgube v letu 2018.

REZULTATI POSLOVANJA GOSPODARSKIH 
DRUŽB PO OBČINAH

Največ gospodarskih družb – 697 oziroma 
61,6 % - je bilo v letu 2019 registriranih na 
območju Mestne občine Velenje, njihov de-
lež pa se je v primerjavi z letom 2018 zmanj-
šal za 0,6 odstotne točke. Po številu registri-
ranih družb je na drugem mestu Občina Šo-
štanj s 120 družbami oziroma 10,6-odstotnim 
deležem, na tretje mesto pa se po tem krite-
riju uvršča Občina Mozirje z 81 družbami, nji-
hov delež v SAŠA regiji znaša 7,2 %.

Tudi po številu zaposlenih v gospodar-
skih družbah je v SAŠA regiji v ospredju Me-
stna občina Velenje. Velenjske družbe so lani 
zaposlovale 12.115 delavcev, kar je bilo 1,0 
% več kot leto prej, njihov delež pa je znašal 
72,4 %. Gospodarske družbe v občini Nazarje 
so lani imele 1.639 zaposlenih (+ 3,5 %), nji-
hov delež je znašal 9,8 %. Gospodarske druž-
be na območju Občine Šoštanj so lani imele 
1.200 (- 3,8 %) zaposlenih, kar je pomenilo 
7,2-odstotni delež.

Prihodki gospodarskih družb na obmo-
čju Mestne občine Velenje so lani znaša-

li 1.600.776 tisoč evrov in so bili za 5,2 % 
višji kot leto pred tem, njihov delež pa se 
je zmanjšal za osem desetink odstotne toč-
ke na 61,6 %. Gospodarske družbe na obmo-
čju Občine Nazarje so v letu 2019 ustvarile 
395.109 tisoč evrov prihodkov (+ 8,4 %), kar 
je pomenilo 15,2-odstotni delež (+ 0,3 od-
stotne točke). Šoštanjske gospodarske druž-
be so ustvarile 315.618 tisoč evrov prihod-
kov, kar je bilo 8,8 % več kot predlani, nji-
hov delež se je povečal za 0,2 odstotne toč-
ke na 12,1 %.

Gospodarske družbe z območja Mestne 
občine Velenje so v minulem letu ustvarile 
367.228 tisoč evrov neto dodane vrednosti, 
9,2 % več kot leto prej. Njihov delež je znašal 
59,3 % je bil za 1,6 odstotne točke manjši kot 
leta 2018. Gospodarske družbe iz občine Šo-
štanj so lani ustvarile 85.497 tisoč evrov neto 
dodane vrednosti, kar je bilo 40,9 % več kot 
leto pred tem; na ta način se je njihov delež 
z 11,0 povzpel na 13,8 %. Gospodarske druž-

be iz občine Nazarje so ustvarile 80.327 tisoč 
evrov neto dodane vrednosti (+ 7,5 %), nji-
hov delež pa je padel za pol odstotne točke 
na 13,0 %. 

V letu 2019 so v SAŠA regiji največ neto či-
stega dobička ustvarile gospodarske družbe 
na območju Občine Ljubno, in sicer 27.577 
tisoč evrov (+ 46,0 %), kar je bilo 60,5 (+ 
7,6 odstotne točke) vsega neto čistega do-
bička gospodarskih družb v SAŠA regiji. Go-
spodarske družbe z območja Občine Nazarje 
so v letu 2019 poslovale z neto čistim dobič-
kom v višini 14.769 tisoč evrov (+ 15,1 %), ki 
je predstavljal 32,4 % (- 3,6 odstotne toč-
ke) celotnega neto čistega dobička gospo-
darskih družb.

Lanskoletno neto čisto izgubo gospodar-
skih družb v SAŠA regiji v skupnem znesku 
72.150 tisoč evrov (- 61,3 %) so ustvarile go-
spodarske družbe z območja Mestne občine 
Velenje (75,0 %) Občine Šoštanj (24,8 %) in 
Občine Mozirje (0,2 %).

Deleži gospodarskih družb SAŠA regije glede na velikost (v %) 

Razvojna mreža gospodarskih družb SAŠA regije v primerjavi s Slovenijo
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DELEŽ GOSPODARSKIH DRUŽB SAŠA REGIJE 
V DRŽAVNEM MERILU

Delež števila gospodarskih družb SAŠA 
regije v strukturi slovenskega gospodarstva 
se lani, v primerjavi z letom 2018, ni spre-
menil in je znašal 1,7 %, delež števila zapo-
slenih pa je padel za desetinko odstotne toč-
ke na 3,2 %. Delež prihodkov se je povečal 
za desetinko odstotne točke na 2,5 %, de-
lež prihodkov na tujih trgih pa se je zmanj-
šal za desetinko odstotne točke na 3,2 %. De-
lež neto dodane vrednosti je, enako kot pre-
dlani, znašal 2,5 %.

Glede na kazalnike produktivnosti so go-
spodarske družbe SAŠA regije tudi lani zao-
stajale za povprečjem Slovenije, saj je vsak 
zaposleni v regiji ustvaril 155.311 evrov pri-
hodkov, kar je za dobre tri desetine manj od 
slovenskega povprečja. Kazalniki merijo učin-
ke poslovnega procesa glede na vloženo delo 

in kot prvino poslovnega procesa upoštevajo 
število zaposlenih. Regijske družbe so ustva-
rile negativni čisti izid na zaposlenega, njiho-
vi zaposleni pa so bili za 3 % slabše plačani od 
povprečja na ravni države.

Celotna gospodarnost družb se je v primer-
javi z letom 2018 nekoliko izboljšala. Družbe 
so na 100 evrov odhodkov ustvarile 99 evrov 
skupnih prihodkov, v predhodnem letu pa le 
94 evrov skupnih prihodkov. Vrednost kazal-
nika gospodarnosti poslovanja, izraženega 
z razmerjem med poslovnimi prihodki in po-
slovnimi odhodki, se v zadnjih letih spremi-
nja, v letu 2019 je znašala 1,00, kar pome-
ni, da so imele družbe na 100 evrov poslov-
nih odhodkov 100 evrov poslovnih prihodkov. 
Družbe so v zadnjem letu izboljšale kazal-
nik čiste dobičkovnosti skupnih prihodkov, 
ki meri doseženi neto čisti dobiček na skupne 
prihodke. V letu 2019 so na 100 evrov skupnih 
prihodkov ustvarile 1 evro neto čiste izgube. 

Ugodnejši so bili tudi kazalniki donosnosti. 
V letu 2019 so gospodarske družbe v SAŠA re-
giji izboljšale tako kazalnik donosnosti ka-
pitala kakor tudi kazalnik donosnosti sred-
stev. Družbe so v letu 2019 na 100 evrov kapi-

tala ustvarile 61 evrov neto dodane vrednosti 
(v Sloveniji 49 evrov), na 100 evrov sredstev 
pa 20 evrov neto dodane vrednosti (v Slove-
niji 24 evrov).

SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV
Družbe so na dan 31. 12. 2019 izkazovale 

3.061.504 tisoč evrov sredstev oziroma obve-
znosti do virov sredstev. Premoženje družb je 
bilo za 0,8 % manjše kot leto prej. V skupni 
bilanci stanja družb v Sloveniji je družbam iz 
SAŠA regije pripadalo 2,9 % sredstev oziroma 
obveznosti do virov (0,2 odstotni točki manj 
kot leto prej).

Sredstva
Dolgoročna sredstva so lani v primerja-

vi z letom 2018 ostala na enaki ravni, v nji-
hovi strukturi pa so kot običajno prevladova-
la opredmetena osnovna sredstva. Slednja so 
ostala na ravni iz predlanskega leta, poveča-
nja so opazna zaradi naložbenih nepremič-
nin in nakupa zemljišč. Obseg dolgoročnih fi-
nančnih naložb se je v primerjavi z letom prej 
zmanjšal za 37 %, predstavljal pa je dobro de-
setino vseh sredstev.

Obseg kratkoročnih sredstev se je v pri-
merjavi z letom prej povečal za slabo peti-
no, predvsem zaradi povečanja kratkoročnih 
finančnih naložb (+ 158 %). Več kot petino 
kratkoročnih sredstev so predstavljale terja-
tve do kupcev, njihov obseg se je v letu 2019 
nekoliko povečal (+ 12 %). 

Obveznosti do virov
Razmerje med kvalitetnimi dolgoročnimi 

viri financiranja in kratkoročnimi viri financi-
ranja družb se je lani v SAŠA regiji nekoliko 
prevesilo v korist kratkoročnih virov. Obseg 
dolgoročnih obveznosti, ki izhajajo pretežno 
iz naslova financiranja, se je lani v primerjavi 
z letom prej zmanjšal za 6 %, na kar so vpliva-
le za skoraj petino nižje dolgoročne finančne 
obveznosti do bank. Kratkoročne obveznosti 
so se povečale za 6 %, predvsem zaradi višjih 
finančnih in poslovnih obveznosti. 

Struktura financiranja
Gospodarske družbe so konec leta 2019 s ka-

pitalom financirale 47,4 % dolgoročnih sred-
stev, kar je za 34,2 odstotne točke manj kot 
znaša v povprečju kapitalska pokritost pri 
družbah v Sloveniji. Kazalnik dolgoročne po-
kritosti dolgoročnih sredstev in zalog  je ko-
nec leta 2019 znašal 0,862, konec leta 2018 pa 
0,824. To pomeni, da je bilo z najkvalitetnej-
šimi viri financiranih 86,2 % vseh dolgoročnih 
sredstev in zalog oziroma da so družbe z dobro 
polovico kratkoročnih virov financirale dese-
tino dolgoročnih sredstev in celotne zaloge.

Viri:
Ajpes, Izpostava Velenje: Informacija o po-

slovanju gospodarskih družb, samostojnih pod-
jetnikov in zadrug v SAŠA regiji v letu 2018. Ve-
lenje, maj 2019.

- Ajpes, Izpostava Velenje: Informacija o po-
slovanju gospodarskih družb, samostojnih pod-
jetnikov in zadrug v SAŠA regiji v letu 2019. Ve-
lenje, julij 2020.

- Ajpes: Informacija o poslovanju gospodar-
skih družb v Republiki Sloveniji v letu 2019. Lju-
bljana, junij 2020.

Deleži gospodarskih družb SAŠA regije glede na dejavnost (v %) 

Neto čisti izid poslovanja gospodarskih družb SAŠA regije po občinah (v 000 EUR)
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POSLOVANJE SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV V SAŠA REGIJI V LETU 2019 

V letu 2019 je bilo v SAŠA regiji v poslov-
ni register na novo vpisanih 340 podjetni-
kov (13,5 % manj kot leto prej), izbrisanih pa 
235 (6,0 % manj kot leta 2018). Insolvenč-
ni postopek se je pričel pri enem samostoj-
nem podjetniku. Letna poročila za leto 2019 
je predložilo 1.482 podjetnikov (- 3,9 %), od 
tega 1.451 mikro in 31 majhnih podjetnikov, 
medtem ko srednje velikih in velikih podjetni-
kov v regiji ni bilo. Število podjetnikov, ob-
davčenih na podlagi ugotovljenega dobička 
z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki niso 
zavezani k predložitvi letnega poročila, se je 
lani povzpelo za 9,2 % na 817.

Samostojni podjetniki so lani:
• zaposlovali 1.548 delavcev oziroma 

9,4 % več kot v letu 2018;
• ustvarili 158.941 tisoč evrov prihod-

kov oziroma 5,7 % več kakor v letu 
2018;

• izkazali 147.729 tisoč evrov odhodkov 
oziroma 6,3 % več kakor leto prej;

• ustvarili 49.385 tisoč evrov neto do-
dane vrednosti oziroma 7,8 % več ka-
kor v letu 2018;

• izkazali 12.231 tisoč evrov podjetni-
kovega dohodka oziroma 0,6 % manj 
kot v letu 2018;

• izkazali negativni poslovni izid v zne-
sku 1.019 tisoč evrov oziroma 3,0 % 
več kot predlani;

• skupaj ugotovili neto podjetnikov do-
hodek v znesku 11.212 tisoč evrov ozi-
roma 0,9 % manj kot v letu 2018.

ZBIRNI REZULTATI POSLOVANJA 
SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Prihodki
Samostojni podjetniki so v letu 2019 ustva-

rili 158.941 tisoč evrov prihodkov, pri čemer 
se njihova struktura v primerjavi s preteklim 
letom ni bistveno spremenila. Čisti prihod-
ki od prodaje na domačem trgu so lani zna-
šali 131.507 tisoč evrov (+ 2,5 %) in so pred-
stavljali 83,2 % vseh poslovnih prihodkov, či-

sti prihodki od prodaje na tujih trgih pa so 
znašali 24.794 tisoč evrov in so bili za četrti-
no višji kot predlani.

Odhodki
Samostojni podjetniki so v letu 2019 ugo-

tovili 147.729 tisoč evrov odhodkov. Večino 
celotnih odhodkov (99,4 %) so predstavljali 
poslovni odhodki, katerih pretežni del (65,9 
%) so predstavljali stroški blaga, materiala 
in storitev, ki so bili v primerjavi z letom 2018 
višji za 5,5 %.

Stroški dela so pri samostojnih podjetni-
kih pomenili 18,0 % vseh odhodkov. Znaša-
li so 28.396 tisoč evrov (14,3 % več kakor v 
letu 2018).

Stroški plač so v lanskem letu znašali 
19.855 tisoč evrov in so bili za 11,4 % višji kot 
predlani. V letu 2019 je bila povprečna me-
sečna bruto plača na zaposlenega pri samo-
stojnih podjetnikih v SAŠA regiji 1.069 evrov 
in je bila za 1,8 % višja kakor v letu 2018. 
Kljub povišanju je za 37 evrov zaostajala za 
povprečno mesečne plačo na republiškem ni-
voju, občutno nižja pa je bila tudi v primer-
javi s povprečno mesečno plačo zaposlenih v 
gospodarskih družbah SAŠA regije (- 35,9 %). 
Navedeno odstopanje je delno tudi posledi-
ca dejstva, da v maso plač zaposlenih pri s. p. 
niso vštete »plače« nosilcev dejavnosti.

Poslovna uspešnost, merjena s kazalni-
kom celotne gospodarnosti (razmerje med 
skupnimi prihodki in skupnimi odhodki), je v 
primerjavi z letom 2018 ostala na istem nivo-
ju, znašala je 1,08. Podjetniki so na 100 evrov 
odhodkov ustvarili 108 evrov prihodkov, kar 
je na ravni slovenskega povprečja.

Dodana vrednost in izguba na substanci
Dodano vrednost v višini 49.798 tisoč 

evrov (+ 7,4 %) je lani ugotovilo 92,2 % sa-
mostojnih podjetnikov v SAŠA regiji, izgubo 
na substanci v višini 413 tisoč evrov (- 27,2 
%) pa 7,7 % podjetnikov.

Samostojni podjetniki so v letu 2019 ustva-
rili 49.385 tisoč evrov (+ 7,8 %) neto doda-
ne vrednosti. Ustvarili so jo v vseh dejavno-

stih in v vseh občinah SAŠA regije, največ pa 
v predelovalnih dejavnostih (25,4 %), grad-
beništvu (23,2 %) in prometu ter skladiščenju 
(14,0 %). Neto dodana vrednost na zaposle-
nega je znašala 16.301 evrov (+ 5,3 %), pri 
čemer velja opozoriti, da so v ta izračun vklju-
čeni tudi nosilci dejavnosti. Omenjeni zne-
sek je za 5,2 % višji od republiškega povpre-
čja, kar govori o tem, da so podjetniki v SAŠA 
regiji bolj produktivni kot podjetniki v držav-
nem merilu.

Podjetnikov dohodek in negativni po-
slovni izid

Podjetnikov dohodek (dobiček) v znesku 
12.231 tisoč evrov je v letu 2019 ugotovilo 
87,3 % samostojnih podjetnikov v SAŠA re-
giji. Negativni poslovni izid (izgubo) v zne-
sku 1.019 tisoč evrov je v letu 2019 ugotovi-
lo 12,5 % samostojnih podjetnikov v regiji. S 
pozitivnim rezultatom so preteklo poslovno 
leto sklenili samostojni podjetniki v vseh de-
javnostih in vseh občinah SAŠA regije.

REZULTATI POSLOVANJA SAMOSTOJNIH 
PODJETNIKOV GLEDE NA DEJAVNOST

Največ samostojnih podjetnikov v SAŠA 
regiji – 274 (1,5 % več kot leta 2018) oziroma 
18,5 % vseh se je ukvarjalo z gradbeništvom.

Največ zaposlenih, in sicer 399 (+ 11,8 
%) oziroma 25,8 % vseh, so imeli samostoj-
ni podjetniki, ki opravljajo predelovalne de-
javnosti.

Največ prihodkov – 40.482 tisoč evrov (+ 
14,1 %) oziroma 25,5 % so tudi lani, tako kot 
v letu 2018, ustvarili samostojni podjetniki s 
predelovalnimi dejavnostmi.

Tudi najvišji znesek neto dodane vredno-
sti – 12.569 tisoč evrov (+ 10,9 %) oziroma 
25,4 % - so zabeležili samostojni podjetniki s 
predelovalnimi dejavnostmi.

Neto podjetnikov dohodek so ugotovili sa-
mostojni podjetniki v vseh dejavnostih, naj-
več pa so ga ustvarili v predelovalnih dejav-
nostih, in sicer 2.564 tisoč evrov (+ 9,1 %) 
oziroma 22,9 % celotnega neto podjetniko-
vega dohodka v SAŠA regiji.

Uspešnost poslovanja ni sledila rasti zaposlovanja

Podjetniki SAŠA regije v letu 2019 glede na velikost
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POSLOVANJE ZADRUG V SAŠA REGIJI V LETU 2019

REZULTATI POSLOVANJA SAMOSTOJNIH 
PODJETNIKOV PO OBČINAH

Največ samostojnih podjetnikov, ki so od-
dali letna poročila za leto 2019, je bilo regi-
striranih na območju Mestne občine Velenje, 
in sicer 614 (+ 13,5 %), njihov delež v SAŠA 
regiji pa je znašal 41,4 % in se je zmanjšal za 
0,6 odstotne točke.

Največje število zaposlenih – 608 (+ 20,4 
%) oziroma 39,3 % (+ 3,6 odstotne točke) - 

Manj prihodkov, a več dodane vrednosti

Uspešnost poslovanja podjetnikov SAŠA regije v letu 2019 v primerjavi s slovenskim 
povprečjem 

so imeli v lanskem letu samostojni podjetni-
ki iz Velenja.

Samostojni podjetniki z območja Mestne 
občine Velenje so ustvarili tudi največ pri-
hodkov v regiji – 50.914 tisoč evrov (+ 6,0 %), 
njihov delež je znašal 32,0 % in je bil enak kot 
predlani.

Tudi najvišji znesek neto dodane vredno-
sti v letu 2019 so ustvarili samostojni podje-
tniki iz Velenja, znašal je 17.997 tisoč evrov 

(+ 16,1 %), v SAŠA regiji pa je predstavljal 
36,4-odstotni delež (+ 2,5 odstotne točke).

Z najvišjim neto podjetnikovim dohod-
kom so poslovno leto sklenili podjetniki na 
območju Mestne občine Velenje, znašal je 
4.298 tisoč evrov (- 2,5 %) in je predstavljal 
38,3 % celotnega neto podjetnikovega do-
hodka v regiji, kar je bilo 0,7 odstotne točke 
manj kot leto prej.

DELEŽ SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV SAŠA 
REGIJE V DRŽAVNEM MERILU

Delež števila samostojnih podjetnikov 
SAŠA regije v slovenskem merilu je lani zna-
šal 2,8 % in se v primerjavi z letom 2018 ni 
spremenil. Glede na število zaposlenih so 
podjetniki SAŠA regije predstavljali 3,5-od-
stotni delež, glede na prihodke 3,0 %, glede 
na podjetnikov dohodek 2,9 %, glede na ne-
gativni poslovni izid 2,5 %, glede na ustvar-
jeno neto dodano vrednost pa 3,3-odstotni 
delež.

Viri:
Ajpes, Izpostava Velenje: Informacija o po-

slovanju gospodarskih družb, samostojnih pod-
jetnikov in zadrug v SAŠA regiji v letu 2018. Ve-
lenje, maj 2019.

- Ajpes, Izpostava Velenje: Informacija o po-
slovanju gospodarskih družb, samostojnih pod-
jetnikov in zadrug v SAŠA regiji v letu 2019. Ve-
lenje, julij 2020.

V SAŠA regiji je bilo lani registriranih 8 za-
drug, letno poročilo pa jih je oddalo 7 (ena 
več kot predlani). Med temi sedmimi je bilo 6 
mikro zadrug in ena srednje velika zadruga. 
Njihov delež v slovenskem zadružnem prosto-
ru je glede na število predstavljal 1,7 %, gle-
de na število zaposlenih 2,4 % in prav toliko 
tudi glede na celotne prihodke.

Zadruge v SAŠA regiji so v letu 2019:
• zaposlovale 68 delavcev (3,0 % več 

kot leta 2018);
• ustvarile 18.194 tisoč evrov prihodkov 

(6,2 % manj kot leta 2018);
• ustvarile 18.062 tisoč evrov odhodkov 

(- 6,0 %);
• ustvarile 1.938 tisoč evrov neto do-

dane vrednosti (+ 3,0 %) oziroma 
28.350 evrov neto dodane vrednosti 
na zaposlenega, kar je bilo praktično 
enako kot leto prej;

• izkazale 113 tisoč evrov čistega dobič-
ka (- 34,7 %);

• izkazale 6 tisoč evrov čiste izgube (+ 
50 %);

• izkazale 107 tisoč evrov neto čistega 
dobička oziroma 36,7 % manj kot pre-
dlani.

ZBIRNI REZULTATI POSLOVANJA ZADRUG
Zadruge v SAŠA regiji so lani ustvarile za 

6,2 % manj prihodkov kot v letu 2018, vse 
čiste prihodke od prodaje pa so, enako kot 
predlani, ustvarile na domačem trgu. Neto 
dodana vrednost je zrasla za 3,0 %, zaradi 
povečanja števila zaposlenih pa je neto doda-
na vrednost na zaposlenega ostala na ravni 
leta 2018. Na ta način se je zaostanek za neto 
dodano vrednostjo na zaposlenega v gospo-
darskih družbah SAŠA še povečal in je znašal 
23,3 %. V primerjavi s povprečjem zadrug na 
republiškem nivoju je bila neto dodana vre-
dnost na zaposlenega nižja za 6,5 %.

Čisti dobiček v višini 113 tisoč evrov so ugo-
tovile 4 zadruge (predlani 3), v primerjavi z le-
tom 2018 pa je bil nižji za več kot tretjino. 3 
zadruge (enako kot predlani) so poslovno leto 
2019 zaključile s čisto izgubo, ki je znašala 6 
tisoč evrov, medtem ko je predlani znašala 4 ti-
soč evrov.

Najpomembnejša panoga po številu zapo-
slenih in po prihodkih v letu 2019 je bila trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih vozil. V 
SAŠA regiji so v tej panogi poslovale 3 zadruge, 
ki so imele 98,9 % vseh zaposlenih in ustvari-
le 98,5 % vseh prihodkov, njihov končni rezul-
tat poslovanja pa je neto čisti dobiček v višini 
107 tisoč evrov, kar je 38,1 % manj kot leto prej.

Zadruge v SAŠA regiji so lani ustvarile 
266.184 evrov prihodkov na zaposlenega, 
kar je bilo 9,0 % manj kot predlani in 2,5 % 
manj od republiškega povprečja. Čisti poslov-
ni izid na zaposlenega je znašal 1.567 evrov 
in je bil za 38,4 % manjši od predlanskega, v 
primerjavi s slovenskim povprečjem pa je bil 
večji za 81,2 %. Povprečna plača zaposlene-
ga v zadrugah v SAŠA regiji v letu 2019 je bila 
1.165 evrov, kar pomeni, da je glede na leto 
2018 zrasla za 2,6 %, glede na povprečno pla-
čo v zadrugah na nivoju države pa je bila niž-
ja za 20,0 %.

Kapital zadrug SAŠA regije je na dan 31. 12. 
2019 znašal 3.936 tisoč evrov (+ 1,6 %). Največ 
kapitala je bilo zadružnega – 1.566 tisoč evrov 
(- 0,1 %), od tega je bilo 1.398 tisoč evrov (+ 
0,4 %) nerazdeljivega kapitala, preostali del 
pa so pomenili deleži članov zadrug.

Viri:
Ajpes, Izpostava Velenje: Informacija o po-

slovanju gospodarskih družb, samostojnih pod-
jetnikov in zadrug v SAŠA regiji v letu 2018. Ve-
lenje, maj 2019.

- Ajpes, Izpostava Velenje: Informacija o po-
slovanju gospodarskih družb, samostojnih pod-
jetnikov in zadrug v SAŠA regiji v letu 2019. Ve-
lenje, julij 2020.
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Kombiniran postopek čiščenja strojev za predelavo plastike

Samodejna priprava plošč in sortiranje za sušenje z robotskim 
manipulatorjem

Prijavitelj: BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje
Inovatorji: Mia Lesjak, Aleš Kreslin, David 
Ermenc, Simon Podlesnik in Tadej Finkšt

Za čiščenje brizgalnih strojev so v podjetju 
do nedavnega uporabljali čistilni granulat na 
mehanskem principu, v težnji po izboljšavah 
in zmanjšanju zastojev ter odpadkov pa so na 
trgu poiskali dva alternativna produkta, ki so 
ju z inovativno kombinacijo implementirali v 
proces. Če so prej porabili pet ur časa in 46 ki-
logramov odpadne mase za eno menjavo, jim 
sedaj to uspe v eni uri in le z 18 kilogrami od-
padnega materiala.

PRIZNANJA ZA NAJBOLJŠE INOVACIJE V SAŠA REGIJI ZA LETO 2020

Pet zlatih, dve srebrni in sedem bronastih priznanj
Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica v 

sodelovanju z Gospodarsko zbornico Sloveni-
je nadaljuje s projektom zbiranja in ocenjeva-
nja inovacij v SAŠA regiji. Cilj projekta je uve-
ljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala 
trajnostnega razvoja gospodarstva in pospe-
ševanja podjetništva. 

S tem namenom smo v začetku leta objavili 
21. razpis za zbiranje prijav za podelitev pri-
znanj inovacijam v SAŠA regiji za leto 2020. 
Na razpis so se lahko prijavile gospodarske 
družbe, podjetja, samostojni podjetniki, sa-
mostojni inovatorji in druge organizacijske 
oblike z območja SŠGZ. Predlagatelji so lah-

ko prijavili inovacijo, ki je bila prvič vpeljana 
na trg oziroma prvič uporabljena v proizvo-
dnem/poslovnem procesu v obdobju od 1. 1. 
2018 do 31. 3. 2020. 

Zaradi epidemije je bil prvotni rok za prija-
ve na razpis podaljšan, do 12. junija pa smo 
prejeli 14 prijav inovacijskih projektov s stra-
ni 11 različnih prijaviteljev, od tega je bilo 
osem produktnih, pet procesnih in ena druž-
bena inovacija. Med prijavitelji so bila tri veli-
ka, štiri srednja in tri mikro podjetja ter en za-
sebni raziskovalec.

Komisija, ki jo je imenoval upravni odbor 
SŠGZ, je ocenila vseh 14 inovacijskih projek-

tov in dodelila pet zlatih, dve srebrni in se-
dem bronastih priznanj. Razglasitev rezul-
tatov in podelitev priznanj bo v četrtek, 10. 
septembra. Na nacionalno ocenjevanje se 
uvrstijo tri najbolje ocenjene inovacije. Pode-
litev nacionalnih priznanj je predvidena v me-
secu novembru.

V nadaljevanju predstavljamo prijavljene 
inovacije po abecednem vrstnem redu prija-
viteljev. Partnerji projekta so Gospodarska 
zbornica Slovenije, Ministrstvo za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo in Javna agencija 
Spirit Slovenija.

Prijavitelj: Autotech d.o.o. Velenje
Inovatorji: Matic Dražnik, Gregor Marzel in 
Seudin Softić

Za lesnopredelovalni obrat je bila razvi-
ta linija, ki preko oddaljenega dostopa omo-
goča spremljanje zastojev, pripravo in pre-
nos podatkov ter dnevnih planov. Na ta način 
je na delovnem mestu zagotovljena višja var-
nost, zmanjšana so proizvodna nihanja, zago-
tovljena je ponovljivost procesa in povečana 
produktivnost. V postopku manipulacije s to-
vorom je iz proizvodnega procesa izključeno 
fizično delo.
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MUM5 s tehtnico

Popolnoma avtomatski kavni aparat EQ.500

Naravi prijazna eko sveča

Prijavitelj: BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje
Avtorji: Peter Kovačič, Aleš Brečko, Borut 
Gruber, Aleš Jakše, Aleksander Strojanšek, 
Luka Pajk, Andreja Kosmač, Roman Pačnik, 
Simon Knez, Gregor Blatnik, Matjaž Lotrič, 
Gregor Krajnc, Uroš Klemše, Thomas Eisen, 
Katarzyna Machowska, Sascha Leng, Tobias 
Krueger in Matej Čater

Aparat MUM5 s tehtnico poenostavlja pri-
pravo slaščic, testa za kruh, smutijev in dru-
gih jedi. Če so osnovne naloge kuhinjskih ro-
botov gnetenje, mešanje, stepanje, reza-
nje, sekljanje in ribanje, je tehtanje sestavin 
operacija, ki jo uporabniki izvajajo ločeno. Z 
vgradnjo tehtnice v aparat MUM5 je zdaj omo-
gočeno dodajanje sestavin neposredno v po-
sodo, brez pretresanja in prenašanja. Novost 
je tudi časovnik, ki omogoča uporabniku poln 
nadzor in prijetno izkušnjo pri pripravi jedi.

Prijavitelj: BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje
Naziv inovacijske ekipe: projektni tim 
ES400

Kavni aparat EQ.500 odlikuje enostavno 
upravljanje, tiho delovanje, atraktiven di-
zajn in izjemen okus kave. Upravljanje na do-
tik s prstom preko uporabniškega vmesni-
ka z barvnim digitalnim zaslonom je prepro-
sto in intuitivno. Funkcija OneTouch Dou-
bleCup omogoča pripravo dveh skodelic kav-
nih napitkov hkrati. Higieno sistema s poso-
do za mleko ali z zajemom mleka iz embala-
že zagotavlja avtomatsko čiščenje autoMilk 
Clean. Možno je upravljanje preko pametne-
ga telefona.

Prijavitelj: Evegreen d.o.o. Velenje
Naziv inovacijske ekipe: Zagonsko podjetje 
Evegreen

Naravi prijazna eko sveča je bila razvita za-
radi intenzivnega povpraševanja po novih, 
naravi prijaznih alternativah v svečarski in-
dustriji. Hkrati so izvedli in optimizirali pro-
ces predelave naravi prijaznih sveč ter izdela-
li navodila za lažjo predelavo. Naravi prijazna 
eko sveča je izdelana iz 100 odstotkov obno-
vljivih virov ter odsluženega agro odpada in je 
biološko razgradljiva v industrijskem kompo-
stu v časovnem obdobju štirih mesecev.
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SmartMForming

Reorganizacija skladiščnega poslovanja

Prijavitelj: Gorenje Orodjarna d.o.o. 
Velenje
Inovatorji: Klemen Žužek, Katja Popovič, 
Andrej Strožič, Bojan Horvat, Roman 
Plevnik, Denis Štimulak, Miha Globačnik, 
dr. Tomaž Savšek, dr. Mitja Cerovšek, 
Boštjan Piletič, Primož Kozan

Procesi oblikovanja pločevine so vse zah-
tevnejši zaradi dizajna, novih tehnologij in 
materialov, okoljskih zahtev in zahtev po za-
gotavljanju kakovosti ter sledljivosti v veliko-
serijski proizvodnji. Z inovacijo SmartMFor-
ming so v sodelovanju s podjetjem TPV Auto-
motive iz Novega mesta razvili pametno orod-
je za oblikovanje pločevine z uporabo senzor-
jev, aktuatorjev in centralnega računalni-
ka, ki omogoča »on-line« upravljanje proce-
sa proizvodnje.

Prijavitelj: HTZ Velenje I. P. d.o.o.
Inovatorji: Dalibor Jugović, Staška 
Velikonja, Peter Hudournik in Semir Agić

Logistika postaja eden ključnih dejavnikov 
v sodobnem gospodarstvu, zato so se v Pre-
mogovniku Velenje odločili za reorganizaci-
jo skladiščnega poslovanja. V glavno skladi-
šče so združili vsa manjša skladišča, posledič-
no je bilo potrebno spremeniti sistem delova-
nja glavnega skladišča. Procesi dela v skladi-
šču sedaj omogočajo nemoteno delovanje ne 
glede na zaposlene, vrsto blaga in zahteve s 
strani uporabnikov. 

Razstavljanje uporabljenih vijačnih spon

Prijavitelj: HTZ Velenje I. P. d.o.o.
Inovatorji: Ivan Glušič, Bojan Gajšek, 
Vladimir Postružin, Robert Doler, Dušan 
Čižmek, Marjan Ostruh in Bogdan Mohorič

V procesu pridobivanja premoga v Premo-
govniku Velenje je za izdelavo jamskih prosto-
rov in prog potrebno veliko strojnih elemen-
tov. Po zaključenem izkopavanju se na površ-
je vrne veliko rabljene opreme, kot so vijačne 
spone. V večini primerov so poškodovani vija-
ki, s katerih ni možno odviti matic, zato so do 
nedavnega to opremo odprodajali kot odpa-
dno železo. Z inovacijo so vpeljali mehansko 
razstavljanje vijačnih spon in ponovno upora-
bo le-teh, kar prinaša velike finančne učinke.
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EASEBelt Dynamic MM

Prijavitelj: Srečko Pisnik, zasebni 
raziskovalec
Inovator: Srečko Pisnik

Plošča za dinamično sedenje Easebelt 
Dynamic MM se vstavi v stol med sedežnim in 
nosilnim delom. Povzroča gibanje telesa med 
sedenjem in s tem aktivacijo mišic, ki deluje-
jo kot opornice v hrbtenici. S tem se zmanj-
ša pritisk v medvretenčnih blazinicah. Ko se 
uporabnik usede, se sedežna površina s tele-
som pomakne nazaj, delno rotira, medenica 
se privzdigne. S tem se usloči ledveni del hrb-
tenice. Vsak premik težišča telesa med sede-
njem vpliva na delovanje plošče.

Nov pristop k pripravi pitne vode

EcoCareCups

Prijavitelj: Komunalno podjetje Velenje 
d.o.o.
Inovatorji: Nataša Uranjek, Primož Rošer, 
Bernarda Stropnik, Petra Stropnik, Gregor 
Hribar in Dušan Travnšek

Po vzgledu naprednih sistemov oskrbe s 
pitno vodo so uvedli znižanje koncentraci-
je prostega klora na najnižjo vrednost, ki še 
zagotavlja varno vodooskrbo. Nova meto-
da določevanja mikroorganizmov Bactiquant 
jim omogoča hitro pridobivanje rezultatov o 
stanju sistema in s tem proaktivni pristop pri 
monitoringu. Postopek zniževanja klora so iz-
vajali postopoma ter ob tem izvajali meritve 
na 22 odvzemnih mestih. 

Prijavitelj: Plastika Skaza d.o.o. Velenje
Inovatorji: Sašo Cerovečki, Klemen 
Slemenšek, Polonca Tratnik, Polonca 
Marzel, Borut Bračun, Boštjan Kretič, 
Darko Crepulja in Matej Dominkovič

EcoCareCup je domišljen in izviren izdelek, 
narejen iz ekološkega materiala - sladkorne-
ga trsa. Kozarčki so za uporabnika in do oko-
lja povsem varni. Celoten proces njihove izde-
lave pomeni minimalno obremenitev za oko-
lje, namenjeni pa so večkratni uporabi, s či-
mer se izognemo odpadni plastiki za enkra-
tno uporabo. S personaliziranim trajnim la-
serskim napisom je mogoče dodati oseb-
no noto. Tako kozarček postane stalni oseb-
ni spremljevalec, njegov uporabnik pa ekolo-
ško skrben. 
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E'DYN modularni električni pogonski sistemi

Avtomatizacija jamskih črpališč vode

Future 4.0

Prijavitelj: Podkrižnik d.o.o. Ljubno ob 
Savinji
Inovatorji: Tomaž Murko, Uroš Cerkovnik, 
Aleš Turk, Matevž Reberčnik, Erik Dobrovc, 
Andrej Štok, Tadeja Ravlan, Anja Podkrižnik, 
Igor Pečnik, Jure Podkrižnik in dr. Simon 
Kulovec

Prijavitelj: Premogovnik Velenje d.o.o.
Inovatorji: Matjaž Krenker, Danijel Šibanc, 
Uroš Verdev, Jože Tevž in Boštjan Salmič

V Premogovniku Velenje so avtomatizira-
li delovanje dveh jamskih črpališč, v katerih 
zbirajo in črpajo na površje neoporečno vodo. 
Procesna in tehnična rešitev vsebuje izbrano 
kombinacijo parov črpalk z neodvisnim napa-
janjem ter ločenim sistemom krmiljenja. Na 
ta način je zagotovljena najvišja stopnja var-
nosti. Jedro inovacije predstavlja avtomatsko 
krmiljenje celotnega postroja črpalk z opcijo 
krmiljenja na daljavo. 

Prijavitelj: SAŠA inkubator d.o.o. Velenje
Inovatorji: Karla Sitar, Jan Skok, Ana Anžej 
in Islam Mušić

Future 4.0 je mednarodni program, ki na 
inovativen način, preko konference, spletne 
platforme, personaliziranega skavtinga star-
tupov ter izobraževanja, povezuje industrij-
ske korporacije, ki si želijo odprtega inovi-
ranja, z relevantnimi startupi iz Slovenije in 
tujine na področju industrije 4.0. Priložnost 
za izboljšanje inovativnosti in iskanje rešitev 
skozi odprto inoviranje s startupi so že pre-
poznala nekatera večja slovenska podjetja. 

Modularni sistem E'DYN je celovita rešitev 
za plovila, kjer obstaja potreba po uporabi 
električnih pogonov. Sistem odlikuje kakovo-
stna izdelava, izredna prilagodljivost, pame-
tna zasnova in efektivnost. Zaradi modularne 
zasnove ga je mogoče vgraditi skoraj v kate-
rokoli plovilo, kar mu daje prednost pred kon-
kurenco. Na račun te prilagodljivosti je z njim 
možno vplivati na razporeditev teže po plovi-
lu, kar je v navtiki izrednega pomena, nena-
zadnje to pomeni manjšo porabo energije.
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PROJEKT WELLTO 

Sedanji deležniki za razvoj veščin bodočega 
velneškega turizma

Cilj projekta WellTo je priprava skupne kva-
lifikacije »receptor v velneškem centru«, ki 
odraža potrebe na področju velneškega turiz-
ma v državah, ki so vključene v projekt: v Bol-
gariji, Latviji, Sloveniji in na Slovaškem. Pro-
jekt temelji na sodelovanju med nacionalnimi 
institucijami za razvoj poklicnega in strokov-
nega izobraževanja, ponudniki poklicnega iz-
obraževanja in usposabljanja ter gospodar-
skimi subjekti s področja velneškega turizma. 

Projekt vključuje tudi mednarodno mobil-
nost, ki bo spodbujala učenje na delovnem 
mestu. Eden od rezultatov projekta bo obli-
kovanje evropske mreže veščin velneškega 
turizma, ki bo povezala relevantne interesne 
skupine, ki so vključene v razvoj kvalifikacij 
na področju velneškega turizma na evropski 
ravni.

OBLIKOVANJE NACIONALNIH UČNIH 
NAČRTOV IN DOKUMENTOV

Po izdelavi skupnega referenčnega kuriku-
luma »receptor v velneškem centru« je kon-
zorcij projektnih partnerjev sodeloval pri ra-
zvoju nacionalnih ali šolskih kurikulumov v 
skladu z nacionalnimi zahtevami in okviri v 
partnerskih državah. Skupni referenčni ku-
rikulum, ki temelji na enotah učnih izidov in 
modularnosti, zagotavlja prilagodljivost pri 
razvoju nacionalnih ali šolskih kurikulumov. 

Partnerji v partnerskih državah bodo raz-
vili različne programe poklicnega izobraže-
vanja in usposabljanja (PIU), tako za začetno 
poklicno izobraževanje (trajanje 3-4 leta) kot 
za nadaljnje poklicno izobraževanje (1–1,5 
leta) ob upoštevanju zakonodaje vsake drža-
ve.

Projektni partnerji so analizirali obstoje-
če izobraževalne programe v partnerskih dr-
žavah in jih primerjali s skupnim referenčnim 
kurikulumom z namenom, da bi ugotovili, ka-
teri deli so že pokriti in kateri deli še niso za-
jeti.

STANDARDI OCENJEVANJA
Konzorcij projektnih partnerjev je v podpo-

ro uvedbi kvalifikacijskega profila »receptor 
v velneškem centru« v vseh partnerskih drža-
vah, z zagotavljanjem jasnih enotnih zahtev 
za ocenjevanje, pripravil standarde ocenje-
vanja. Dokument vključuje informacije o glav-
nih načelih ocenjevanja, metode in orodja za 
ocenjevanje, ključno terminologijo ter obraz-
ce za ocenjevanje, ki se uporabljajo v šoli, pri 
usposabljanju z delom in mobilnostih. Glavni-
na dela je bila osredotočena na določitev me-
ril za ocenjevanje doseženih učnih rezultatov 
petih modulov kvalifikacijskega profila »re-
ceptor v velneškem centru«. 

Stopnje doseženih učnih rezultatov so 
opisane na podlagi predvidenih učnih izi-
dov in demonstracijskih kazalcev. Konzorcij 
je enotnega mnenja, da se uporabijo tri sto-
pnje: zadostno, dobro in odlično. Da bi za-
gotovili, da te stopnje podpirajo nacionalne 
sisteme ocenjevanja, so projektni partner-
ji opisali nacionalne okvire ocenjevanja in 
možnosti za preoblikovanje skupnega tristo-
penjskega modela ocenjevanja v nacionalne 
lestvice.

MERILA ZA OCENJEVANJE ZNANJA
Skupna in dogovorjena merila za oceno uč-

nih rezultatov v skupnem učnem načrtu bodo 
zagotovila osnovo za oceno, ki bo pokriva-
la celoten proces preverjanja in ocenjeva-
nja - od preverjanja in ocenjevanja posame-
znih modulov do končnega ocenjevanja. Zato 
mora biti zagotovljena podpora razvoju zna-
nja, veščin in kompetenc dijakov ali študen-
tov. Ista merila se lahko uporabljajo za oce-
njevanje v šoli, na delovnem mestu in za sa-
moevalvacijo dijakov ali študentov, pa tudi za 
ocenjevanje poklicnih znanj, veščin in kom-
petenc, pridobljenih kot rezultat neformal-
nega in priložnostnega učenja.

Opredeljena merila ocenjevanja bodo upo-
rabljena za ocenjevanje pridobljenih kom-

petenc med geografskimi mobilnostmi, ki so 
bile načrtovane v vseh partnerskih državah v 
obdobju med marcem in majem 2020, vendar 
so bile zaradi pandemije covid-19 prestavlje-
ne na jesen 2020.

AKREDITACIJSKA STRATEGIJA
Da bi zagotovili potrditev kvalifikacijskega 

profila »receptor v velneškem centru« in kuri-
kulumov v partnerskih državah ter prispevali 
k izkoriščanju in trajnosti projektnih rezulta-
tov, je konzorcij razvil akreditacijsko strategi-
jo. Strategija opredeljuje, kako doseči uradno 
potrditev ustreznosti usposabljanja po kuri-
kulumu »receptor v velneškem centru« v okvi-
ru srednješolskega izobraževanja ali v okvi-
ru izobraževanja odraslih v skladu s skupnim 
kurikulumom in spremnimi dokumenti, ki so 
skladni s posebnimi postopki, ki jih je treba 
upoštevati. Strategija vključuje akcijski načrt 
za akreditacijo kvalifikacijskega profila ozi-
roma kurikuluma »receptor v velneškem cen-
tru«.

Projektni konzorcij bo kot zadnji korak pri 
oblikovanju skupne kvalifikacije »receptor v 
velneškem centru« pripravil smernice za za-
gotavljanje kakovosti izvajanja skupnega ku-
rikuluma.
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