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NAMESTO UVODNIKA

Gospodarstveniki pričakujemo sprejetje 
manjkajočega državnega prostorskega načrta za 
severni del trase 3. razvojne osi še pred koncem 

letošnjega leta
V zvezi s problematiko gradnje severne-

ga dela tretje razvojne osi se bodo pred-
stavniki gospodarstva z območja savinj-
sko-šaleške in koroške regije (družb Go-
renje, d.d., BSH Hišni aparati d.o.o., Adi-
ent Slovenij Gradec d.o.o. in Bijol, d.o.o.) 
v ponedeljek, 19. decembra 2016, sestali 
z ministri dr. Petrom Gašperšičem, Zdrav-
kom Počivalškom in Andrejo Katič. Gospo-
darstveniki od Vlade RS pričakujemo, da iz-
polni svojo obljubo, ki jo je dala na obisku 
na Koroškem - da še pred koncem leta 2016 
sprejme državni prostorski načrt (DPN) za 
državno cesto od priključka Šentrupert na 
avtocesti A1 do priključka Velenje jug.

 Na območju severnega dela tretje ra-
zvojne osi deluje 2.300 gospodarskih 
družb in 3.800 samostojnih podjetnikov, 
ki so povezani z dobavitelji na območju vse 
Slovenije in tudi tujine, kjer so tudi njiho-
vi glavni trgi, ob tem pa še 17 zadrug. Go-
spodarske družbe na tem območju ustva-
rijo več kot 4 milijarde evrov letnega pro-
meta. V gospodarstvu so tudi močni indu-
strijski razvojni centri, ki so odvisni od za-
poslovanja strokovnjakov iz širše okolice. 
Ustrezna infrastrukturna povezava je za 
gospodarstvo vsekakor življenjskega po-
mena, saj bi gradnja prometnice prispeva-
la k povečanju konkurenčnosti območja ob 
razvojni osi, izboljšala dostopnost in okre-
pila institucionalne, predvsem pa gospo-
darske povezave z drugimi regijami ter so-
sednjimi državami. 

 Na območju omenjenega dela trase 
živi več kot 130.000 prebivalcev, frekven-
ca prometa med avtocesto in Velenjem pa 
že danes močno presega frekvenco prome-
ta na marsikaterem odseku avtocest ali hi-
trih cest. 

 Gospodarstveniki v savinjsko-šaleški in 
koroški regiji na čedalje slabše stanje ce-
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stne infrastrukture opozarjamo že vse od 
leta 2002. Samo v Gorenju dnevno preto-
vorijo 600 pošiljk, katerih distribucija se 
v veliki večini (90 odstotkov) zaradi po-
treb in zahtev kupcev izvaja s kamionski-
mi prevozi, kar pomeni 600 kamionov na 
dan samo iz omenjene družbe. Če bi prište-
li še promet ostalih podjetij iz predeloval-
nih dejavnosti, da drugih dejavnosti niti ne 
omenjamo, bi bila številka, ki kaže izjemno 
intenzivnost logističnih procesov v naših 
regijah, še nekajkrat višja. V gospodarstvu 
je na tem območju 30.500 delovnih mest, 
ki posledično zagotavljajo še dodatna de-
lovna mesta tako v regiji kot tudi širše.

 Tako po obsegu prihodkov, kot po števi-
lu zaposlenih so v tem gospodarskem pro-
storu s skoraj dvema tretjinama daleč na pr-
vem mestu predelovalne dejavnosti. Ome-
njene družbe so tudi nosilec izvoza, ki sicer 
predstavlja 51 odstotkov prihodkov gospo-
darstva savinjsko-šaleške regije in 54 od-
stotkov prihodkov koroškega gospodarstva. 
Na tem območju imamo drugega največjega 
slovenskega izvoznika – Gorenje in števil-
ne druge izrazito izvozno usmerjene druž-
be, kot so BSH Hišni aparati Nazarje, TAB, 
SIJ Metal Ravne, KLS Ljubno, Plastika Skaza 
itd., ki so hkrati tudi največji zaposlovalci. 

 Prav od družb s področja predeloval-
nih dejavnosti, ki morajo biti konkurenč-
ne na globalni ravni, če želijo dolgoročen 
obstoj in uspeh, pa se hkrati pričakuje, da 
bodo odprle večino od 2.000 novih delov-
nih mest v savinjsko-šaleški regiji, ki so 
nujna, da bi se izognili socialni katastrofi 
ob prestrukturiranju energetskega sektor-
ja. Za odpiranje novih delovnih mest mo-
ramo ustvariti ustrezne razmere, pri čemer 
je na prvem mestu ustrezna infrastruktura. 
Brez slednje tudi ni mogoče pričakovati re-
alnega interesa investitorjev. 

 Prihodnji razvoj regije je torej nespor-
no odvisen predvsem od uspešnega razvoja 
gospodarstva, vendar pa so večje nadaljnje 
investicije zaradi slabe infrastrukturne po-
vezave postavljene pod vprašaj. 

 Zaradi vsega navedenega ne moremo 
razumeti, da od leta 2004, ko je država za-
čela postopek umeščanja trase v prostor, v 
dvanajstih letih ni še niti začela z gradnjo. 
Prav tako ne moremo razumeti, da lahko 
manjše skupine ali celo posamezniki z ar-
gumentom ogrožanja kmetijskih zemljišč 
ovirajo prihodnji razvoj celotnega obmo-
čja, vezanega na severni del trase tretje ra-
zvojne osi. Dejstvo je, da le približno trije 
kilometri trase (oziroma 70 hektarov) po-
tekajo po ravninskem delu, kar je v primer-
javi z avtocestnim odsekom Maribor-Mur-
ska Sobota zanemarljivo.

 Ker dogajanje v zvezi z gradnjo tretje 
razvojne osi spremljamo zelo pozorno, tudi 
vemo, da vsakršno ponovno spreminjanje 
trase severnega dela tretje razvojne osi po-
meni večletni zamik začetka gradnje. Zato 
apeliramo na ministre in premierja, da vla-
da končno sprejme odločitev glede trase 
in začne z nadaljnjimi ukrepi za čim hitrej-
ši začetek gradnje razvojne osi na tem ob-
močju. Sklicujoč se na vse navedene argu-
mente tako zahtevamo, da Vlada RS izpolni 
svojo obljubo in še pred koncem leta 2016 
sprejme državni prostorski načrt (DPN) za 
odsek Šentrupert-Velenje jug. Sprejetje 
DPN je namreč tudi nujna osnova za priho-
dnje aktivnosti, ki bi omogočale pridobiva-
nje nepovratnih evropskih sredstev za fi-
nanciranje gradnje tretje razvojne osi. 

 Ob tem znova poudarjamo, da nobena 
druga trasa ne more več biti alternativa 
v DPN načrtovani trasi, saj bi lahko imelo 
vsakršno nadaljnje odlašanje in posledično 
časovni zamik gradnje hitre ceste usodne 
posledice za naše gospodarstvo.

Predsednica SŠGZ
dr. Cvetka Tinauer

Predsednica GZS OZ Koroška
Mojca Kert

Izjavi se pridružujejo tudi vsa večja podje-
tja v obeh regijah in člani upravnih odborov 
obeh zbornic.
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VRH SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA 2016 

Za hitrejšo in uspešnejšo digitalizacijo
Na 11. Vrhu slovenskega gospodarstva, ki 

je v organizaciji GZS 24. novembra potekal 
na Bledu, so udeleženci iz nabora priporočil 
DigitAgende 2016 kot prednostna priporoči-

la za hitrejšo in uspešnejšo digitalizacijo go-
spodarstva izbrali posodobitev šolskih pro-
gramov, veliko nacionalno digitalno koalici-
jo in razvojno podporo države. Vzpostavljena 
je bila tudi Slovenska digitalna koalicija - di-
gitalna.si, ki bo prispevala k večji konkurenč-
nosti gospodarstva, novim zaposlitvenim mo-
žnostim, razvoju socialne in vključujoče druž-
be ter hitrejšemu digitalnemu preoblikovanju 
Slovenije.

DIGITAGENDA 2016

Predsednik GZS Marjan Mačkošek je dejal, 
da morajo podjetja hitreje digitalizirati svoje 
poslovanje, kar pa ni odvisno le od njih, tem-
več tudi od tega, kako bo digitalizacijo go-
spodarstva s strateškimi investicijami, s pod-
poro razvoju in raziskavam in s primerno za-
konodajo podprla vlada. Zato DigitAgenda 
2016 poleg priporočil Vladi RS vključuje tudi 
priporočila podjetjem. 

SLOVENIJA KREPI SVOJ UGLED TUDI 
ZARADI GOSPODARSTVA 

Predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar je dejal, 
da je gospodarska klima sedaj najugodnejša 
po letu 2008. Slovenija krepi svoj ugled v sve-
tu tudi zaradi gospodarstva. Vlada mu sku-

ša pri tem, da bo lahko delalo in zaposlova-
lo, pomagati. Kot je poudaril, se je vlada de-
javno vključila v koncept krožnega gospodar-
stva, ki se povezuje s konceptom trajnostne-
ga razvoja. 

INVENTURA GOSPODARSKEGA 
MEMORANDUMA

Inventuro Gospodarskega memoranduma 
2014-2016 je predstavil izvršni direktor GZS 
Goran Novković. Med najbolj kritičnimi ukre-
pi, ki jih je gospodarstvo predlagalo, je izpo-
stavil zdravstveno in pokojninsko reformo, 
kjer ni zaznati pravega premika, pa tudi še ve-
dno premajhno prožnost na trgu dela. Kot po-
zitiven dosežek je ocenil reformo javnega na-
ročanja v skladu z direktivo EU. 

TRI PREDNOSTNA SPLOŠNA 
PRIPOROČILA

Na Vrhu so udeleženci iz DigitAgende 2016, 
pri pripravi katere je kot vodja področja digi-
talne regulative aktivno sodelovala tudi pred-
sednica SŠGZ dr. Cvetka Tinauer, opredelili 3 
prednostna splošna priporočila (posodobi-
tev šolskih programov, velika nacionalna di-
gitalna koalicija in razvojna podpora države) 
ter po eno prednostno specifično priporočilo 
za področja digitalizacije infrastrukture, in-
dustrije, storitev ter digitalne regulative: in-
formacijska avtocesta za gospodarstvo, digi-
talno izobraževanje v industriji, 3.000 novih 
mladih start-upov do 2020 in digitalna regu-
lativa = debirokratizacija.

Pri pripravi DigitAgende 2016 sta sodelovala tudi direktor Gorenja Orodjarne dr. 
Blaž Nardin (drugi z leve) za področje industrije in direktorica družbe EBA dr. Cvetka 

Tinauer za področje regulative.  (Fotodokumentacija GZS) 

Udeleženci so iz DigitAgende 2016 izpostavili tri prednostna splošna in štiri 
prednostna specifična priporočila. (Fotodokumentacija GZS) 
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DIGITAGENDA 2016

IZHODIŠČE
Digitalno gospodarstvo je mnogo več kot prestavitev poslovnih pro-

cesov na digitalno tehnologijo. Z digitalno transformacijo se zavzema-
mo za celovite spremembe v poslovnih modelih, procesih, produktiv-
nosti posameznikov in odnosih s strankami, z uporabo obstoječih ali 
novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

POSLANSTVO
Digitalno ni vzporedno, temveč nadomestno!

SPLOŠNA PRIPOROČILA
1. Velika nacionalna digitalna koalicija
Vzpostavitev Slovenske digitalne koalicije, ki bo povezala gospodar-
stvo, javno upravo in razvojno raziskovalne organizacije kot deležni-
ke razvoja digitalnega gospodarstva, z naslednjimi poglavitnimi na-
logami:

• sprejem strategije in akcijskega načrta za digitalizacijo, vključ-
no z vzpostavitvijo širokopasovnega omrežja kot prioritetne nalo-
ge, do sredine leta 2017,
• priprava ukrepov za večje splošno zavedanje o razvojnem pome-
nu digitalizacije,
• vzpostavitev partnerstva med državo in panogo IKT s ciljem ra-
zvoja referenčnih digitalnih produktov kot demonstracijskih pro-
jektov za poznejše trženje na globalnem trgu.

Cilj: Pridobitev treh mest na lestvici ekonomske kompleksnosti izvoza. To 
pomeni povečanje izvoza blaga z višjo dodano vrednostjo.

2. Razvojna podpora države
Vlada naj na področju digitalizacije podpira investicije v razvoj in razi-
skave (R&R), med drugim tako, da skupaj s ključnimi deležniki:

• vzpostavi smernice za koriščenje olajšav za R&R, ki bodo omo-
gočile čim širšo možno uporabo olajšav na področju digitalizacije,
• vzpostavi smernice za javno naročanje na področju IKT, ki bodo 
ločile med vzdrževalnimi in razvojnimi razpisi ter pri slednjih izlo-
čile možnost obratnih e-dražb ali drugih oblik izbire izvajalcev, ki 
temeljijo pretežno na doseganju najnižje cene,
• sprejme ukrepe za zmanjševanje odliva strokovnjakov v tujino.

Cilj: Povečanje izdatkov za R&R v državnem sektorju za 50 mio EUR do 
leta 2018.

3. Posodobitev šolskih programov
Sprejem državne strategije za modernizacijo šolskih programov, ki naj 
zajema:

• prilagoditev programov za pridobivanje uporabnih znanj in ve-
ščin na področju informatike, z upoštevanjem potreb gospodar-
stva, vključno s povečanjem deleža praktičnega usposabljanja in 
eksperimentiranja študentov v realnem poslovnem okolju,
• uvajanje logike in informatike v osnovne šole do šolskega leta 
2018/19,

• vključitev šolarjev in študentov v proces snovanja idej za digita-
lizacijo gospodarstva: razpis za najboljše ideje, tekmovanje v pre-
dlogih za digitalizacijo med fakultetami.

Cilj: Pridobitev ustreznih strokovnjakov s primernimi znanji in veščina-
mi na področju informatike in digitalizacije. Slovenija potrebuje do leta 
2020 vsaj 5.000 informatikov.

4. Privlačna Slovenija za tuje strokovnjake
Država naj ustvariti pogoje in različne oblike stimulacije za pritegnitev 
tujih strokovnjakov in podjetij v Slovenijo, tudi z ugodnejšimi pogoji 
za pridobivanje državljanstva in ugodnejšo dohodninsko zakonodajo.
Cilj: Dvig deleža tujih državljanov med prebivalci s 5,2 % na 7 % s foku-
snim ciljem pritegnitve tujih strokovnjakov za digitalizacijo.

5. Digitalna strategija gospodarskih družb
Nujna je posodobitev podjetniških oziroma korporativnih strategij z 
digitalno strategijo. Gospodarske družbe naj pripravijo svojo digitalno 
strategijo. Sestavni del te strategije naj bo načrtno usposabljanje za-
poslenih za digitalizacijo in informatiko.
Cilj: Dvig deleža družb, ki imajo digitalno strategijo, s 25 % na 45 % do 
leta 2018.

PRIPOROČILA DELOVNE SKUPINE:
Digitalizacija infrastrukture

1. Informacijska avtocesta za gospodarstvo
Za nemoteno poslovanje je poleg klasične infrastrukture potrebno 
omogočiti širokopasovno povezavo do vseh gospodarskih subjektov, 
tako za broadband, 5G kot wireless. Informacijska avtocesta mora biti 
dostopna na vseh lokacijah po državi in ne samo v največjih mestih.
Cilj: Doseči popolno pokritost s širokopasovnimi povezavami tudi pri pod-
jetjih z do 50 zaposlenimi do leta 2018.

2. Standardi za digitalno povezovanje in poslovanje podjetij
Priprava in uveljavitev standardov in platforme za digitalno povezova-
nje podjetij do leta 2018, v organizaciji GZS.
Vzpostavitev projekta za pripravo in uveljavitev logističnih standardov 
v državnem in mednarodnem prometu (digitalni tovorni list, …).
Učinek: Učinkovitejše razvojno povezovanje in cenejše poslovanje podjetij.

3. Uvedba Enotnega okna
Enotno okno za logistiko vključuje vse uvozne, izvozne in tranzitne 
operacije, ki običajno obsegajo naslednje gospodarske subjekte v ce-
lotni logistični verigi: nosilce poslov, pomorske agente, carinske za-
stopnike, špediterje, uvoznike in transporterje.
Cilj: Vpliv na povečanje blagovnega izvoza vsaj za 100 mio EUR do leta 
2018.

4. Odprtje javnega komunikacijskega omrežja
Za komercialno uporabo, do aprila 2017.
Pri uporabi in vključevanju omrežja javnih družb je potrebno zakon-
sko opredeliti vrsto in obseg kritične infrastrukture ter naloge nosil-
cev kritične infrastrukture, in to upoštevati pri odpiranju souporabe 
javne infrastrukture.
Cilj: Dvig deleža dodane vrednosti, ki jo ustvarijo IKT dejavnosti, na 5,5 
% do leta 2018 (trenutno: 4,3 %).

5. Odprti internet na prometnih sredstvih
Do konca leta 2017 izbrati in vzpostaviti ustrezen ekonomsko upravi-
čen brezžični komunikacijski sistem med vlakom in fiksnim omrežjem 
(train-to-ground).
Cilj: Povečanje koristnosti za uporabnike storitev s ciljem večje uporabe 
vlaka kot transportnega sredstva vsaj za 5 % do leta 2018.

6. Sistem za nadzor prometa
Postavljen sistem za nadzor prometa na cestah - optimizacija, pohi-
tritev in regulacija (usmerjanje, izločanje, …) notranjega prometa do 
konca leta 2018.
Cilj: Skrajšanje časa transporta blaga za 10 % z optimalnejšim preventiv-
nim ravnanjem do leta 2018.

CILJ 2025
Prehod v 4. kvadrant razvitosti (hitra rast in uspešnost) inde-

ksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI); vzpon z 18. na 
10. mesto do leta 2025 (za 1 mesto na leto višje). Zaradi digita-
lizacije dvig povprečne rasti produktivnosti v slovenskem gospo-
darstvu do leta 2025 na 3 % (trenutno: 2 %); 10.000 novih digi-
talnih delovnih mest do leta 2025.
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7. Uporaba elektronskega poslovanja
Podjetja naj bistveno hitreje prehajajo na elektronsko poslovanje s 
svojimi partnerji in uporabljajo poslovne in logistične standarde.
Cilj: Do 2018 10 % večja uporaba e-poslovanja.

PRIPOROČILA DELOVNE SKUPINE:
Digitalizacija industrije

1. Virtualizacija poslovanja podjetij – virtualna tovarna
Vsako podjetje naj izvaja virtualizacijo svojega poslovanja s ciljem 
nadzora nad vsemi procesi v podjetju.
Cilj: Optimizacija upravljanja večjih tovarn in dvig EBITDA marže za 1 o. 
t. do leta 2020.

2. Vzpostavitev verig dodane vrednosti na digitalni platformi
Z vzpostavitvijo digitalnih verig dodane vrednosti bo omogočeno avto-
matsko naročanje, terminiranje in dobava.
Cilj: Optimizacija upravljanja večjih tovarn in dvig EBITDA marže za 1 o. 
t. do leta 2020.

3. Povezava z nemško Industrie 4.0
Sledenje poslovnim standardom, ki jih Nemci vzpostavljajo v okviru 
projekta Industrie 4.0. Ključni namen je doseči povezljivost med raz-
ličnimi IKT sistemi. Glede na povezanost naše industrije z nemško je 
smiselno, da bi bil GZS posrednik tovrstnih informacij do podjetij.
Cilj: Hitrejša integracija slovenskih podjetij v mednarodne verige vrednosti.

4. Vzpostavitev t. i. »Patent box«
Patent box bi uporabljali kot davčno olajšavo na področju digitalne 
tehnologije. Rok: do leta 2018, v sklopu naslednjega napovedanega 
davčnega paketa.
Cilj: Dvig deleža, ki ga zasebni sektor namenja za R&R na področju IKT, z 
0,2 % BDP na 0,38 % (OECD povprečje).

5. Digitalna enotna vstopna točka
S poenotenjem vmesnikov (format za vpis podatkov) naj se vzpostavi 
t. i. »digitalna enotna vstopna točka«, ki bo omogočala, da se bo vsak 
podatek državi posredoval izključno enkrat in bo omogočena tudi nje-
gova avtomatska obdelava. Rok: do konca leta 2017.
Cilj: Skrajšanje časa, ki ga podjetja namenjajo poročanju, za 10 % do 
leta 2020.

6. Digitalno izobraževanje v industriji
Vse zaposlene je potrebno dodatno izobraževati ali prekvalificirati, da 
bodo znali odgovoriti na izzive digitalne prihodnosti. S tem bomo vsaj 
zmanjšali potencialno odpuščanje zaradi digitalne nekompetentnosti 
zaposlenih in s tem tudi omilili socialne težave.
Cilj: Povečanje deleža strokovnjakov na področju IKT dejavnosti s 4,7 % 
na 6 % do leta 2018.

PRIPOROČILA DELOVNE SKUPINE:
Digitalizacija storitev

1. Centralna digitalna preglednica in uvedba indeksa digitalne zre-
losti
Uvedba centralne digitalne preglednice za spremljanje in ocenjevanje 
dosežkov Slovenije po ključnih kazalcih (KPI - Key Performance Indi-
cator). Z indeksom digitalne zrelosti (Digital Maturity Index) bi država 
spodbujala investiranje v digitalizacijo, npr. z dodatnimi točkami pri 
kandidaturi za finančne inštrumente.
Učinek: Pospešena digitalizacija vseh vej gospodarstva.

2. 3.000 novih mladih start-upov do 2020
1.000 podjetij v Sloveniji naj do konca leta 2019 investira tvegani ka-
pital v do 3 nove start-upe ali druge novejše mikro ali male družbe in 
jih mentorsko podpre.
Cilj: 1.000 novih delovnih mest za mlade do leta 2018.

3. Platforma DiSi Digital Slovenia
Postavitev virtualne platforme za spodbujanje digitalne nadgradnje 
produktov, digitalne izboljšave procesov in disruptivno inoviranje po-
slovnih modelov (industrije 4.0, e-poslovanja, delitvene ekonomije, 
finTech, nove mobilnosti, …).
Cilj: Povečanje deleža družb, ki uporabljajo storitve v oblaku na pov-
prečje OECD (22 %) do leta 2018. Trenutno te storitve uporablja 15 % 
podjetij.

4. Centralna povezovalna točka inovacijskih središč
Vzpostavitev centralne povezovalne točke inovacijskih SI središč (DIH 
- Digital Inovation Hub Slovenia) do konca leta 2017. Virtualna pove-
zava stičišč razvojnih centrov in inkubatorjev vseh vrst v centralno sti-
čišče bo omogočalo preboj idej skozi pilotske projekte v prakso.
Cilj: Dvig deleža IKT patentov (trenutno: 16 %) na 25 % do leta 2020 
(povprečje OECD držav: 37 %).

PRIPOROČILA DELOVNE SKUPINE:
Digitalna regulativa

1. Sprejem ključne digitalne zakonodaje
Prilagoditev ZEKOM in gradbene zakonodaje do aprila 2017; na ta na-
čin pocenitev in poenostavitev postopkov za skupno gradnjo, soupo-
rabo infrastrukture in pridobivanje služnostnih pravic.
Cilj: Skrajšanje časa pri postopkih, določenih z gradbeno zakonodajo, za 
10 dni do leta 2018.

2. Digitalni test - prečiščenje analogne zakonodaje
V zakonodajnem postopku naj se uvede presoja posledic sprememb za-
konodaje na digitalno tehnologijo, podobno kot presoja na vpliv na 
okolje ali test MSP, in sčisti obstoječo zakonodajo, da omogoči eno-
stavno digitalizacijo gospodarstva.
Cilj: Prijaznejša zakonodaja, odprava zmede in težav pri njeni implemen-
taciji.

3. Čim hitreje do akreditacij in certificiranja v skladu z eIDAS
Najpozneje do jeseni 2017 pripraviti podlage za vzpostavitev akredi-
tacije presojevalcev eIDAS in certifikacije elektronskih storitev in pro-
gramskih rešitev, ki se bodo uporabljale pri čezmejnem poslovanju.
Cilj: Povečanje elektronskih čezmejnih plačil v B2B sektorju za 50 % do 
leta 2018.

4. Čim manj računov v papirni obliki (zahteve inšpektorjev)
Od FURS pričakujemo pomoč pri zmanjševanju papirne poslovne do-
kumentacije, zlasti računov, od uslužbencev FURS pa dobro poznava-
nje zahtev glede pravne veljavnosti in dokazne vrednosti elektronskih 
dokumentov, zlasti tistih, ki so bili pretvorjeni iz papirne v digitalno 
obliko. FURS in predstavniki drugih inšpektoratov ne smejo zahtevati 
hrambe papirne dokumentacije, ki je bila zajeta in pretvorjena v digi-
talno obliko in podpisana z digitalnim potrdilom, ki je enakovredno la-
stnoročnemu podpisu, in s časovnim žigom, s katerim se podaljšuje ži-
vljenjska doba elektronskih dokumentov v hrambi.
Učinek: Nižji stroški prostorov za hrambo računov. Sto milijonov računov 
pomeni 40.000 omar po 50 fasciklov v desetih letih.

5. Ločitev poslovnega od arhivskega gradiva
Urejanje dokumentarnega gradiva (poslovne dokumentacije) nikakor 
ne sodi v zakon, ki ureja arhivsko gradivo, ki je nacionalnega pomena.
Cilj: Poenostavitev urejanja in hrambe poslovne dokumentacije.

6. Ne pretiravati s stopnjami varnosti
Pogoje za pravno veljavnost in dokazno vrednost elektronske poslov-
ne dokumentacije, kamor sodijo tipske pogodbe, računi, dobavnice, 
naročila idr., je treba vezati na napredno digitalno potrdilo, ne pa na 
digitalno potrdilo najvišje stopnje varnosti (kartice, USB ključi). Prav 
tako se ne sme pravne veljavnosti in dokazne vrednosti pogojevati 
zgolj z uporabo oddaljenih kvalificiranih digitalnih potrdil (ponudni-
ki elektronskih identitet).
Cilj: Pravo ravnotežje med stopnjo varnosti in pravno veljavnostjo elek-
tronske poslovne dokumentacije.

7. Uvedba uradne elektronske identitete pravnih in fizičnih oseb
Potrebno je omogočiti sledljivo in dokazljivo izmenjavo in vročanje 
elektronskih dokumentov. Zato je nujno v zakonodaji vzpostaviti ele-
ktronske identitete in elektronske naslove z enakimi značilnostmi, kot 
so to uradni fizični naslovi.
Cilj: Doseči 50-odstotni delež elektronskih dokumentov do leta 2020.

8. Digitalna regulativa = debirokratizacija
Pri harmonizaciji slovenske zakonodaje z zakonodajo EU naj se upošte-
vajo slovenske specifike in interesi, vse morebitne pravne ovire pa naj 
bodo minimizirane zgolj na tiste, ki so zavezujoče.
Cilj: Znižan delež podjetij, ki negodujejo nad administrativnimi breme-
ni, za 10 % do leta 2018.
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OKROGLA MIZA O PRILOŽNOSTIH NA TUJIH TRGIH

ESOTECH D.D. IN PLASTIKA SKAZA D.O.O.

Slovenija potrebuje enotno strategijo za razvoj 
mednarodnega poslovanja

Na seznamu »50 veličastnih«

V prostorih podjetniškega centra Stan-
dard je 29. junija v organizaciji SAŠA inku-
batorja in SŠGZ potekala okrogla miza z na-
slovom Priložnosti na tujih trgih, na kateri je 
tekla beseda o različnih temah, povezanih s 
prostotrgovinskim sporazumom med Kanado 
in Evropsko unijo.

PREDNOSTI SLOVENIJE

Dr. Jay Banerjee, član Kanadsko-sloven-
skega odbora za poslovne priložnosti, je opi-
sal številne prednosti, ki jih ima Slovenija v 
primerjavi z drugimi evropskimi državami, 
pri čemer je izpostavil našo infrastrukturo, 
dostopnost in geografsko bližino do drugih 
večjih središč v Zahodni in Vzhodni Evropi. 
Pojasnil je tudi razlike med kanadskim in slo-
venskim trgom ter nanizal priložnosti, ki se 
ponujajo in kako jih izkoristiti. 

RAZLIKE V MENTALITETI

Petra Škarja, podjetnica in popotnica z 
mednarodnimi izkušnjami, je opisala razlike 
v slovenski mentaliteti v primerjavi z drugi-
mi narodi in ob tem poudarila, da se je po-
trebno z njimi seznaniti pred vstopom na 
tuje trge. Njen nasvet, namenjen zlasti mla-
dim, je bil, da naj izkoristijo naše odprte 
meje, čim več potujejo in spoznajo čim več 
različnih ljudi in kultur. 

PROCES VSTOPA NA TUJE TRGE

Ante Milevoj, direktor Centra za medna-
rodno poslovanje (CEMP) pri Gospodarski 

zbornici Slovenije, je pojasnil proces vsto-
panja na tuje trge in kako CEMP lahko poma-
ga podjetnikom v tem procesu. 

KAKO DELUJE LOBIRANJE

Mihael Cigler, poslovni svetovalec, lobist 
in predsednik Združenja lobistov Sloveni-
je, je nato predstavil, kako lobiranje deluje 
v Sloveniji in v tujini in kakšen je njegov po-
men. Spregovoril je tudi o tem, kako lahko 
naša podjetja izkoristijo lobiranje za dostop 

do tujih trgov. Tako Cigler kot Milevoj sta iz-
razila potrebo, da Slovenija razvije enotno 
strategijo za razvoj mednarodnega poslova-

nja in da Slovenci bolj sodelujejo med seboj. 
Povezovanje in sodelovanje sta izpostavila 
kot ključ do našega uspeha v tujini.

STRAH PRED NEUSPEHOM JE ODVEČ

Dr. Banerjee je obljubil, da se bo vrnil v 
Velenje in nudil nadaljnjo pomoč tukajšnjim 
podjetnikom. Med ključnimi sporočili okro-
gle mize velja izpostaviti naslednje: strah 
pred neuspehom je odveč, saj predstavlja le 
del procesa do končne zmage; treba se je od-

preti in naučiti prodati svoje znanje in talen-
te tudi izven naše države; sodelovanje je pot 
do uspeha.

Udeleženci okrogle mize (z leve): dr. Jay Banerjee, Petra Škarja, Mihael Cigler in Ante 
Milevoj (Fotodokumentacija SAŠA inkubatorja) 

Globalna bonitetna hiša Dun & Bradstre-
et in slovenska Bonitetna hiša i, d.o.o., Lju-
bljana sta letos ponovno izdelali seznam pet-
deset izbranih slovenskih družb z najvišjo bo-
nitetno oceno, izmed katerih bosta v nasle-
dnjem koraku s priznanjem Rating leta nagra-
dili tri najboljše družbe. Na seznamu »50 veli-
častnih« sta tudi članici SŠGZ Esotech d.d. in 
Plastika Skaza d.o.o.

V KRIZI NAGRAJEVANJE PREVEČ 
TVEGANO

Nagrada Rating leta je skozi dvanajst let 
postala tradicionalna, potem pa je prišla kri-
za. Nenadoma je bilo nagrajevanje preveč 
tvegano, saj je marsikatera uspešna družba 
zabredla v težave tako rekoč čez noč. Števi-

lo družb z najvišjo bonitetno oceno se je dra-
stično zmanjšalo. Leta 2007, torej leto pred 
začetkom krize, je bilo družb z najnižjim tve-
ganjem v Sloveniji 9 odstotkov, lani pa je bilo 
družb z največjo sposobnostjo pokrivanja 
dolgov z lastniškim premoženjem in z najniž-
jim faktorjem tveganja le 1,2 odstotka.

PO 15 LETIH NI PROPADEL NITI EDEN 
OD NAGRAJENCEV

Za nagrado Rating leta se je izkazalo, da 
ima trdno strokovno podlago, saj do danes, 
torej po petnajstih letih, kljub krizi ni propa-
dla niti ena od družb, ki so bile nagrajene. V 
lanskem letu se je slovensko poslovno okolje 
pričelo stabilizirati in pokazalo se je, kdo lah-
ko v tem času preživi in celo prosperira, kdo 

se pa novim poslovnim razmeram ni uspel pri-
lagoditi.

SŠGZ vabi na seminar 

DAVČNI OBRAČUN IN LETNO 
POROČILO ZA LETO 2016, 

ki bo v ponedeljek, 
9. januarja 2017, od 9.00 do 13.30 
v sejni sobi SŠGZ, Rudarska cesta 6a, 

Velenje. 

Prijave in dodatne informacije na 
spletni strani www.ssgz.si. 

Izkoristite 20 % popust za zgodnje 
prijave do 27. 12. 2016!
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TRETJA RAZVOJNA OS

SŠGZ podprla korigirano traso hitre ceste 
Savinjsko-šaleška gospodar-

ska zbornica (SŠGZ) se je v mese-
cu juliju seznanila s spremenje-
nimi rešitvami iz osnutka Držav-
nega prostorskega načrta za dr-
žavno cesto od priključka Šentru-
pert na avtocesti A1 do priključ-
ka Velenje jug in zavzela pozi-
tivno stališče, ki je bilo v sklopu 
postopka javne seznanitve po-
sredovano  Ministrstvu za okolje 
in prostor, lokalnim skupnostim 
SAŠA regije in medijem:

»Na območju SAŠA subregije 
oziroma Šaleške in Zgornje Sa-
vinjske doline posluje 1.093 go-
spodarskih družb, 1.594 samo-
stojnih podjetnikov in pet za-
drug, ki skupaj zaposlujejo ne-
kaj več kot 16.800 delavcev. Tako 
po obsegu prihodkov kot po šte-
vilu zaposlenih so v tem gospo-
darskem prostoru s skoraj dvema 
tretjinama daleč na prvem mestu 
predelovalne dejavnosti. Slednje 
so tudi nosilec izvoza, ki sicer 
predstavlja več kot polovico (51 
%) prihodkov gospodarstva su-
bregije, v kateri imamo drugega 

največjega slovenskega izvozni-
ka – Gorenje in še nekaj izrazi-
to izvozno usmerjenih družb, kot 
so BSH Hišni aparati Nazarje, KLS 
Ljubno, Plastika Skaza itd., ki so 
hkrati tudi največji zaposlovalci.

Gospodarstvo SAŠA subregi-
je na vse slabše stanje cestne in-
frastrukture opozarja že vse od 
leta 2002. Samo v Gorenju dnev-
no pretovorijo 600 pošiljk, kate-
rih distribucija se v veliki večini 
(90 %) zaradi potreb in zahtev 
kupcev vrši s kamionskimi prevo-
zi. Če bi prišteli še promet ostalih 
podjetij iz predelovalnih dejav-
nosti, da drugih dejavnosti niti 
ne omenjamo, bi bil podatek o 
intenzivnosti logistike v naši su-
bregiji če bistveno višji.

Ob tem velja dodati, da izra-
zito potrebo po sodobnejši ce-
stni infrastrukturi oziroma hi-
tri cesti, ki bi na eni strani našo 
subregijo povezala z obstoječim 
avtocestnim križem, na drugi 
strani pa s sosednjo Republiko 
Avstrijo, izražajo tudi v dejavno-
sti rudarstva. Za potrebe sana-

cije ugreznin, nastalih na povr-
šinah zaradi vplivov rudarjenja, 
bodo namreč v prihodnjih letih 
v Šaleško dolino od drugod  vo-
zili viške izkopnih materialov, ki 
bodo nastali pri izgradnji objek-
tov nizkih in visokih gradenj, za-
radi česar se bo bistveno pove-
čal obseg tovornega prometa. 
Hitra cesta bi družbam v Sku-
pini Premogovnik Velenje omo-
gočila tudi lažji in hitrejši tran-
sport ljudi, proizvodov in mate-
rialov do delovišč.

Na podlagi navedenih dejstev 
so nekatera vodilna podjetja v 
SAŠA subregiji pred časom napo-
vedala selitev proizvodnje in de-
lovnih mest v bolj konkurenčna 
okolja, če se problematika neu-
strezne prometne infrastrukture 
ne reši v doglednem času. Zaradi 
vseh naštetih argumentov pod-
piramo osnutek državnega pro-
storskega načrta (DPN) za držav-
no cesto od priključka Šentru-
pert na avtocesti A1 do priključ-
ka Velenje jug s spremenjeni-
mi rešitvami, katerega javna se-

znanitev poteka od 4. do 18. ju-
lija 2016. Pozitivno stališče smo 
imeli že do prvotnega osnut-
ka DPN in ne moremo biti zado-
voljni, ker je od javne obravna-
ve omenjenega dokumenta mini-
lo celo leto dni, vendar razume-
mo dobro namero izdelovalca in 
naročnika projekta hitre ceste, 
da v največji možni meri upošte-
vata pripombe v lanskoletni jav-
ni obravnavi.

Ob tem znova poudarjamo, da 
nobena trasa ne more biti več al-
ternativa v DPN načrtovani trasi, 
saj bi lahko imelo vsakršno na-
daljnje odlašanje izgradnje hi-
tre ceste za naše gospodarstvo 
usodne posledice. Nenazadnje 
obravnavana trasa edina presta-
vlja osnovo za gospodarski razvoj 
Zgornje Savinjske doline.

Pozivamo Vlado RS in vse pri-
stojne strokovne službe, da po 
zaključeni javni razgrnitvi osnut-
ka DPN v najkrajših možnih rokih 
izvedejo vse potrebne postopke, 
da se izgradnja hitre ceste začne 
v letu 2018.«
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Odločno proti retroaktivnemu pristopu preverjanja 
upravičenosti davčnih olajšav

13. SEJA UPRAVNEGA ODBORA SŠGZ 

Upravni odbor SŠGZ se je na 13. redni seji, 
ki je potekala 31. avgusta, sestal v podjetju 
Podkrižnik d.o.o. v Nazarjah in se seznanil z 
njihovo dejavnostjo ter razvojnimi usmeri-
tvami. Upravni odbor je v nadaljevanju izra-
zil ostro nasprotovanje nesprejemljivi praksi 
finančne uprave pri preverjanju upravičeno-

sti uveljavljanja davčnih olajšav za raziskave 
in razvoj ter se zavzel za tesnejše sodelovanje 
med izobraževalnimi institucijami, gospodar-
stvom in širšo skupnostjo na področju promo-
cije tehničnih poklicev, tako na srednje- kot 
višje- in visokošolskem nivoju.

DRUŽBA PODKRIŽNIK ZAVEZANA 
RAZVOJU

Družba Podkrižnik d.o.o. je v lanskem letu 
odkupila bivšo tovarno Gorenja Notranja 
oprema v Nazarjah in jo popolnoma preno-
vila ter prilagodila specifiki njihovega pro-
izvodnega procesa. Le-ta poleg produkci-
je zahtevnih izdelkov, namenjenih prenosu 
momenta, zajema tudi montažo pogonskih 
enot. Proces montaže pogonskih enot se zač-

ne s produkcijo sestavnih delov, ki jih večino-
ma izdelajo sami, sledi montaža in kontro-
la. Kakovost in vzdržljivost sklopov konstan-
tno preverjajo s trajnostnimi testi; vse, kar iz-
delajo in sestavijo, lahko tudi izmerijo in pre-
verijo. Kot sta v predstavitvi poudarila direk-
tor družbe Iztok Podkrižnik in sin Jure Pod-

križnik, veliko pozornosti namenjajo razvo-
ju, tako za znane kupce kot za lastne potrebe.

NESPREJEMLJIVA PRAKSA FINANČNE 
UPRAVE

Finančna uprava v zadnjih mesecih pre-
verja upravičenost podjetij do uveljavljanja 
davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in ra-
zvoj. Pri tem upošteva kot merilo, da so razi-
skave in razvoj le tiste dejavnosti, kjer je pri-
soten element novosti in razreševanja znan-
stvene oziroma tehnološke nejasnosti v sve-
tovnem merilu. Večina slovenskih podjetij ta-
kega standarda oziroma novih meril za preso-
jo seveda ne more izpolnjevati, najbolj sporen 
pa je retroaktiven pristop na podlagi priporo-

čil OECD, ki doslej niso bila vgrajena v Pravil-
nik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaga-
nja v raziskave in razvoj iz leta 2012 ter osta-
lo davčno zakonodajo. Upravni odbor SŠGZ je 
v razpravi ostro nasprotoval takšni nespreje-
mljivi praksi finančne uprave in na vodstvo 
GZS naslovil zahtevo, da v dialogu s pristoj-
nimi ministrstvi nemudoma doseže prekinitev 
teh postopkov, preden bo narejena gospodar-
stvu še večja škoda kot doslej.

NEGATIVNI TRENDI V VIŠJEŠOLSKEM 
IZOBRAŽEVANJU

Ravnatelj Višje strokovne šole Šolskega 
centra Velenje Uroš Sonjak je predstavil ne-
gativne trende na področju vpisa v višješol-
ske študijske programe v SAŠA regiji in izrazil 
zaskrbljenost, da bo to imelo negativne po-
sledice tudi v gospodarstvu, ki potrebuje ne 
zgolj teoretično ampak tudi praktično uspo-
sobljene kadre. V razpravi je bilo izpostavlje-
no, da bi bilo treba mlade navdušiti za na-
ravoslovne študijske programe že v osnov-
nih šolah. Da bi dosegli preobrat, je potreb-
no tesnejše sodelovanje med izobraževalni-
mi institucijami, gospodarstvom in širšo sku-
pnostjo na področju promocije tehničnih po-
klicev, kajti glede na strukturo gospodarstva 
imajo realne možnosti zaposlitev v regiji pre-
težno kadri s tovrstno izobrazbo.

GZS NAJ FOKUSIRA SVOJE AKTIVNOSTI

Upravni odbor Zbornice elektronske in ele-
ktro industrije pri GZS je na SŠGZ in ostale re-
gionalne ter panožne zbornice naslovil pre-
dlog, da se pridružijo njihovi pobudi za fo-
kusiranje aktivnosti GZS. V praksi se namreč 
kaže, da veliko število zahtev, ki jih na vlado 
naslavlja GZS, ne pripelje do učinkov, zato bi 
bilo bolje, da se aktivnosti GZS osredotočijo 
na reševanje tistih problemov, okvirno petih, 
ki so skupni največjemu številu članov GZS. V 
razpravi je bila pobuda soglasno podprta, na 
najboljši način pa jo je ponazoril direktor KLS 
Ljubno Mirko Strašek, ki je pragmatično ugo-
tovil, da »ne moreš doseči preboja, če se bo-
juješ na preširoki fronti.«

PODPORA ŽUPANU OBČINE ŠMARTNO 
OB PAKI

V zaključnem delu seje je tekla beseda še o 
aktivnostih pri umeščanju trase tretje razvoj-
ne osi v prostor. Pri tem so člani upravnega od-
bora izrekli podporo županu Občine Šmartno 
ob Paki Janku Kopušarju, ki si z odgovornim in 
konstruktivnim dialogom s predstavniki drža-
ve na eni in občani na drugi strani prizadeva za 
nadaljnji razvoj lokalne skupnosti, ohranjanje 
delovnih mest in dvig družbenega standarda.

Upravni odbor je zahteval takojšnjo ustavitev postopkov, ki delajo škodo 
gospodarstvu. (Foto: Barbara Rozoničnik) 

Direktor KLS Ljubno Mirko Strašek: »Ne moreš doseči preboja, če se bojuješ na 
preširoki fronti.« (Foto: Barbara Rozoničnik) 
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SŠGZ IN SAŠA INKUBATOR

BSH HIŠNI APARATI

Še tesnejše sodelovanje 

Red Dot Design nagrada za Multitalent 3

S ciljem še tesnejšega sodelovanja pri 
spodbujanju podjetništva in razvoju člove-
ških virov v regiji sta SAŠA inkubator in SŠGZ 
25. avgusta sklenila pogodbo o dolgoroč-
nem sodelovanju. SAŠA inkubator in SŠGZ si-
cer sodelujeta že od leta 2009, sodelovanje 
pa je postalo bolj intenzivno v zadnjem ob-
dobju, odkar SAŠA inkubator posluje v Podje-
tniškem centru Standard in ima z novo vod-
stveno ekipo ambiciozno zastavljen program 
dela ter cilje. 

POMEMBEN ELEMENT PODPORNEGA 
OKOLJA ZA PODJETNIŠTVO

SAŠA inkubator predstavlja pomemben 
element podpornega okolja za podjetništvo v 
SAŠA regiji in je del nacionalne sheme pod-
pornih inštitucij za podjetništvo, ki svojim 
članom (inkubiranim podjetjem) omogoča-
jo koriščenje številnih ugodnosti in razvojnih 
priložnosti.

POVEZOVANJE GOSPODARSKIH 
SUBJEKTOV

Poslanstvo SŠGZ je povezovanje gospodar-
skih subjektov različnih dejavnosti v SAŠA re-
giji in vzpostavljanje komunikacije med njimi 
ter širšim družbenim okoljem z namenom po-
večevanja konkurenčnosti članov in zagota-

vljanja ugodnejših pogojev za poslovanje in 
izvajanje njihove družbene odgovornosti.

PARTNERSTVO PRI PRIJAVAH NA 
RAZPISE

S pogodbo opredeljeno sodelovanje med 
podpisnikoma se nanaša tudi na partnerstvo 

pri prijavah na razpise za razvojna sredstva 
EU in druge razpise Republike Slovenije na 
področju razvoja človeških virov in podjetni-
štva. Ostale aktivnosti bodo predmet širše-
ga sodelovanja, ki ga v skladu s svojo vizijo 
in poslanstvom želita razvijati SAŠA inkuba-
tor in SŠGZ.

Pogodbo sta podpisala prokuristka SAŠA inkubatorja mag. Biljana Škarja in direktor 
SŠGZ mag. Franci Kotnik. (Foto: Tanja Drofelnik) 

Med letošnjimi dobitniki Red Dot Design 
nagrad je tudi kuhinjski aparat Bosch Multi-
Talent 3, ki so ga razvili v podjetju BSH Hišni 
aparati v Nazarjah, kjer poteka tudi proizvo-
dnja. MultiTalent 3 je maja letos prejel zlato 
priznanje za inovacije SŠGZ, septembra pa še 
zlato priznanje za inovacije GZS.

ODLIČEN KUHINJSKI PRIPOMOČEK

Aparat z več kot 50 funkcijami olajša kuho 
in peko. Motor ima moč 800 W, dve hitrosti in 
funkcijo pulziranja. Rezalne plošče iz nerja-
večega jekla lahko debelo ali tanko režejo ali 
strgajo sadje, zelenjavo in sir. Dodatni pribor 
je tudi sekljalnik za hitro in natančno seklja-
nje zelišč, oreščkov, čebule ali česna, in mlin-
ček za trde sestavine kot kavna zrna, trdi sir, 
žita ali ledene kocke. MultiTalent 3 je odličen 
kuhinjski pomočnik za zahtevnega kupca z 
malim gospodinjstvom in s svojimi tehnični-
mi inovacijami pokriva tudi nižji cenovni ra-
zred kuhinjskih aparatov.

NAJPRESTIŽNEJŠA MEDNARODNA 
NAGRADA ZA OBLIKOVANJE

Najprestižnejšo mednarodno nagrado za 
izjemne oblikovalske dosežke podeljuje nem-
ška institucija Design Zentrum Nordrhein We-
stfale od leta 1955. Svoj ugled je pridobi-
la predvsem zaradi nepristranskega ocenje-
vanja mednarodnih strokovnjakov in načina 

tekmovanja v treh različnih kategorijah: obli-
kovanje izdelkov, oblikovanje komunikacije 
in zasnova oblikovanja. Komisija vse izdelke 
oceni v živo tête-à-tête, pri čemer upošteva 
stopnjo inovacije, kakovost, funkcionalnost 
in ekološkost izdelka.
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Trikrat zlato za inovatorje iz SAŠA regije
NAGRADE ZA INOVACIJE GZS

V okviru Dneva inovativnosti je Gospodar-
ska zbornica Slovenije (GZS) 21. septembra 
na Brdu pri Kranju podelila nacionalna pri-
znanja najbolj inovativnim podjetjem in ino-
vatorjem. Med prejemniki 14 zlatih priznanj 
so bili tudi inovatorji BSH Hišnih aparatov iz 
Nazarij in Gorenja iz Velenja.

14 ZLATIH, 21 SREBRNIH IN 5 
BRONASTIH PRIZNANJ

14 zlatih, 21 srebrnih in 5 bronastih pri-
znanj je rezultat nacionalnega finala, v kate-
rem je na regionalni ravni sodelovalo 182 ino-
vacij in 768 inovatorjev. Priznanje GZS za naj-
boljše inovacije na nacionalni ravni predsta-
vlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom 
slovenskih podjetij in s tem promocijo inova-
tivnosti v Sloveniji.

BREZ INOVATIVNOSTI NI NAPREDKA 

slaništva v tujini neposredno prenašala po-
delitev na Brdu.

PARTNERSTVO Z MGRT IN SPIRITOM

V letošnjem letu projekt nagrajevanja ino-
vativnosti poteka v partnerstvu z Ministr-
stvom za gospodarski razvoj in tehnologijo 
ter Javno agencijo SPIRIT Slovenija. Skupaj 
osredotočamo napore v dobrobit inovacij slo-
venskih podjetij ter podporo pri njihovem na-
stopu na mednarodnih trgih.

ZLATO ZA INOVATORJE GORENJA IN BSH 

Inovatorji BSH Hišnih aparatov so prejeli 
zlati priznanji za popolnoma avtomatski kav-
ni aparat EQ.9 in kompaktni kuhinjski aparat 
MultiTalent 3, inovatorji Gorenja pa za pralni 
stroj Panasonic AutoCare. 

Nagrajeni inovatorji BSH Hišnih aparatov za kompaktni kuhinjski aparat 
MultiTalent 3 (Fotodokumentacija GZS)

Drugo zlato priznanje so prejeli inovatorji BSH za popolnoma avtomatski kavni 
aparat EQ.9. (Fotodokumentacija GZS)

Inovatorji Gorenja so prejeli zlato priznanje za pralni stroj Panasonic AutoCare. 
(Fotodokumentacija GZS)

»Prepričan sem, da je Slovenija dežela ino-
vatorjev,« je dejal predsednik GZS Marjan 
Mačkošek na podelitvi in dodal, da »nima-
mo časa, da bi počivali na lovorikah. Če smo 
danes dobri, moramo biti jutri še boljši! /…/ 
Brez inovativnosti napredka ne bo. Ne za po-
samezno podjetje, pa tudi ne za družbo kot 
celoto.«

KREATIVNE PREDSTAVITVE

Prejemniki zlatih priznanj so svoje inova-
cije predstavili na poseben, kreativen na-
čin – v obliki 3-minutnega govora v angle-
škem jeziku. Na ta način so se predstavi-
li ne le slovenski, temveč tudi tujim javno-
stim. V ta namen so bili na dogodku prisotni 
tudi predstavniki 15 tujih diplomatsko kon-
zularnih predstavništev, ki pokrivajo Slove-
nijo. Hkrati so nekatera slovenska velepo-
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SLOVENSKA GAZELA 2016

Plastika Skaza tretjič zapored savinjsko-zasavska 
gazela

Družba Dnevnik je 6. oktobra v Celju raz-
glasila petega finalista v izboru Slovenska 
gazela 2016. Gazela savinjsko-zasavske regi-
je je tretjič zapored velenjsko podjetje Plasti-
ka Skaza d.o.o., med tri nominirance pa se je 
uvrstila še ena članica SŠGZ iz Velenja - druž-
ba Mega M d.o.o.

INOVATIVNO IN RAZVOJNO NARAVNANO 
PODJETJE

Pred leti so si v Plastiki Skaza zastavili cilj, 
da postanejo gazela. Uspelo jim je. Sledila je 
ambicija, da postanejo slovenska multinaci-
onalka. Tudi to jim je uspelo. Podjetje, ki se 
je razvilo iz nekdaj obrtniške kooperantske 
delavnice, je danes inovativno, razvojno na-
ravnano in pogumno postavlja nove trende v 
tehnološkem razvoju izdelkov iz ekološke pla-
stike, v materialih in dizajnu. 

SODOBNI PRISTOPI V VODENJU IN 
INOVIRANJU

Pogon rasti dajejo sodobni pristopi v vode-
nju in inoviranju. Prihodke, ki jih v 95 odstot-
kih ustvarijo na mednarodnih trgih, so v ob-
dobju 2010-2015 povečali za 2,6-krat - z 12 
na 31,5 milijona evrov. V petih letih so odprli 
62 novih delovnih mest, dodano vrednost na 
zaposlenega pa povečali za tretjino. 

VSAKO LETO VEČ KOT TISOČ IDEJ

V podjetju vsako leto zabeležijo več kot ti-
soč idej. Na trgu ponujajo 240 lastnih izdel-
kov, poleg modela imajo vloženi tudi dve pa-
tentni prijavi, v zadnjih treh letih so registri-
rali pet blagovnih znamk. V podjetje neneh-

no vpeljujejo nove metode agilnega delova-
nja in pozornost namenjajo tudi digitalni pre-
obrazbi. 

ZVESTI KUPCI

Več kot 30 let so razvojni partnerji številnim 
globalnim podjetjem, kljub rasti pa jim uspe-
va ohranjati zvestobo kupcev: še danes sode-

lujejo s prvim poslovnim partnerjem in do se-
daj, kot pravijo, niso izgubili niti enega kupca. 
Med prednostmi podjetja vidijo tudi po spolu 
uravnoteženo vodstvo, leta 2013 so za to pre-
jeli priznanje managerkam prijazno podjetje. 

Predstavniki finalistov na razglasitvi regijskih gazel v Celju (od leve): Marija Petre 
(Petre d.o.o.), Laura Rednak (Plastika Skaza d.o.o.) in mag. Matej Meža (Mega M 

d.o.o.) (Foto: Jaka Gasar) 

BONITETA A1++

Družbo Plastika Skaza z boniteto A1++, ki 
sodi med tisoč najbolj navdihujočih podjetij 
v Evropi, je metodološka komisija prepoznala 
za gazelo savinjsko-zasavske regije 2016, v fi-
nalni izbor pa je poleg podjetja Petre z Vran-
skega uvrstilo podjetje Mega M, ki je specia-
lizirano za celovite rešitve na področju tele-

komunikacij in informatike. Je operater IP- in 
mobilne telefonije, ponudnik dostopa do in-
terneta in naprednih rešitev računalništva v 
oblaku.

GORENJE D.D.

Uspešni na prvem razpisu iz strategije pametne 
specializacije

Na prvem javnem razpisu v okviru strate-
gije pametne specializacije RRI v verigah in 
mrežah vrednosti je sredstva v skupni vre-
dnosti 53,6 milijona evrov pridobilo devet 
programov, med njimi tudi program, ki ga je 
s partnerji prijavilo Gorenje. 

53,6 MILIJONA ZA DEVET PROJEKTOV

Na javni razpis je po informacijah Ministr-
stva za izobraževanje, znanost in šport pra-
vočasno prispelo 18 vlog v vrednosti sofinan-
ciranja 96,8 milijona evrov. Vseh pozitivno 
ocenjenih vlog je bilo 16 v vrednosti sofinan-

ciranja 90,8 milijona evrov. Na podlagi razpi-
sanih sredstev je komisija izbrala devet vlog v 
vrednosti sofinanciranja 53,6 milijona evrov.

Projekti so sredstva pridobili v okviru prve-
ga sklopa razpisa Spodbujanje izvajanja razi-
skovalno-razvojnih programov, katerega sku-
pna vrednost znaša 55 milijonov evrov. Vre-
dnost drugega sklopa razpisa - Spodbude za 
raziskovalno-razvojne projekte - je 12 milijo-
nov evrov.

POVEZATI ZNANOST, RAZISKOVANJE IN 
GOSPODARSTVO

Cilj razpisa je povezati znanost, raziskova-
nje in gospodarstvo, namenjen pa je spodbu-
janju izvajanja raziskovalno-razvojnih in ino-
vacijskih programov oziroma projektov kon-
zorcijev oziroma podjetij za razvoj novih pro-
duktov, storitev, procesov in novih tehnologij 
na prednostnih področjih.

Strategija pametne specializacije je name-
njena krepitvi konkurenčnosti gospodarstva, 
inovacijski sposobnosti in diverzifikaciji ob-
stoječe industrije ter rasti novih in hitro ra-
stočih industrij oziroma podjetij. Evropska 
komisija jo je potrdila 3. novembra lani.
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VSESLOVENSKA KAMPANJA ZA OZAVEŠČANJE DELODAJALCEV 

Nagrade za najboljše ukrepe promocije zdravja na 
delovnem mestu Gorenju, Invelu in Plastiki Skaza

Na zaključni konferenci projekta Vseslo-
venska kampanja za ozaveščanje delodajalcev 
za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih 
na delovnem mestu, v katerem je kot partner 
sodelovala tudi SŠGZ, so bile 12. oktobra po-
deljene nagrade za najbolj inovativne ukrepe 
promocije zdravja na delovnem mestu. 

Nagrada za najboljši ukrep promocije 
zdravja na delovnem mestu v kategoriji 
mikro podjetij: Invel d.o.o. Velenje

Podjetje Invel d.o.o. se zadnjih dvajset let 
trudi oblikovati in vzdrževati ustrezno klimo 
za krepitev zdravja na delovnem mestu in z 
različnimi organizacijskimi ukrepi zaposle-
nim omogočati prijetno in ustvarjalno delov-
no okolje ter osebni razvoj in napredovanje. 
Ukrepe s področja promocije zdravja na de-
lovnem mestu omogočajo vsem zaposlenim.

Ker menijo, da sta zdravje na delovnem 
mestu in psihološka podpora ključ do učinko-
vitega poslovanja in doseganja najboljših re-
zultatov, izvajajo ukrepe promocije zdravja 
na delovnem mestu kot npr. omogočanje gi-
bljivega delovnega časa, motiviranje sodelav-
cev, da sodelujejo pri izboljšavah in organi-
zaciji dela/delovnega okolja, omogočanje in 
zagotavljanje skupnih družabnih dogodkov, 
športnih aktivnosti in team buildingov.

Enkrat letno sodelavci po lastni izbiri v de-
lovnem času in na stroške podjetja organizi-
rajo izlet, druženje ali ekskurzijo in s tem sku-
paj z vodstvom krepijo medosebne odnose. 
Podjetje spodbuja tudi zdrave prehranjevalne 
navade, kar pospešujejo z najvišjim davčno 
priznanim nadomestilom za malico, in omo-
goča delovno okolje, ki podpira dobro dušev-
no počutje (večkrat na dan 60-sekundni od-
mori, namenjeni krepitvi telesa in duha) ter 
sodelovalni in strpni način dela ter zagota-
vljanje vseživljenjskega učenja in izobraže-
vanj po lastni izbiri na stroške podjetja in v 
času dela (vsaj dvakrat letno).

Nagrada za najboljši ukrep promocije 
zdravja na delovnem mestu v kategoriji 
srednjih podjetij: Plastika Skaza d.o.o. 
Velenje

V podjetju Plastika Skaza d.o.o. si želijo, da 
se vsi njihovi zaposleni počutijo dobro in da 
lahko usklajujejo karierni razvoj z osebnim ži-
vljenjem. To jim omogočajo z različnimi med-
sebojno prepletenimi ukrepi, ki zajemajo vse 
zaposlene.

Nekateri ukrepi promocije zdravja na de-
lovnem mestu, ki jih izvajajo, so: zaposle-
ni so lahko skupaj z otroki na prvi šolski dan 
ali ob uvajanju v vrtec; lahko koristijo prost 
dan, v kolikor je potrebno družinskega člana 

pospremiti k zdravniku; ustanovili so Špor-
tno kulturno društvo (ŠKD) Skaza, ki vsak me-
sec organizira dogodke, usmerjene v rekrea-
cijo, druženje in sprostitev udeležencev; na-
jeli so apartma na Rogli, kjer zaposleni lah-
ko preživljajo aktivne počitnice v vseh letnih 
časih; imajo tudi fitnes in nogometno ekipo, 
ki se udeležuje ligaških tekmovanj v okolici; 

V imenu nagrajencev so priznanja sprejeli: za Invel dr. Selma Filipančič Jenko (prva z 
desne), za Plastiko Skaza Barbara Kitek (tretja z desne) in za Gorenje mag. Vilma Fece 

(v sredini). (Fotodokumentacija ZDS) 

V sklopu projekta je bila izdana tudi 
knjižica z uporabnimi informacijami.

delu. Pozornost namenjajo tudi prehrani na 
delovnem mestu in doma: z raznimi delavni-
cami zaposlene poučujejo o pomembnosti te 
tematike, organizirajo tedne zdrave prehra-
ne in kotičke s sadjem, imajo pa tudi nadzo-
rovane jedilnike in vsaj en meni dnevno, ki je 
zdravju prijazen. Ker se zavedajo pomembno-
sti komunikacije med zaposlenimi, vsak me-

sec izdajo časopis Skazalnik, v katerem za-
poslene seznanjajo z novimi projekti, obiski 
kupcev, okroglimi jubileji, predstavljajo pa 
tudi delovna mesta in zaposlene.

Nagrada za najbolj celosten pristop k 
promociji zdravja na delovnem mestu: 
Gorenje d.d. Velenje

Promocija zdravja na delovnem mestu mora 
biti skupno prizadevanje delodajalcev, zapo-
slenih in družbe kot celote. To bo v prihodnjih 
letih še toliko bolj pomembno, saj se sloven-
ska populacija stara, obenem pa se podaljšu-
je delovna doba. Pri doseganju ciljev varnega 
in zdravega dela ima promocija zdravja na de-
lovnem mestu pomembno vlogo. Ukrepi, ki jih 
izvajajo v Gorenju, so razdeljeni v dva dela: 
na ukrepe na delovnem mestu in na ukrepe za 
zdrav življenjski slog. V letu 2015 so aktivno-
sti za promocijo zdravja potekale tudi v sklo-
pu kampanje (projekta) Leto varnega in zdra-
vega dela v Skupini Gorenje.

Nagrada za najboljši ukrep promocije 
zdravja na delovnem mestu na 
nacionalnem nivoju: Plastika Skaza 
d.o.o. Velenje

družijo se na piknikih, pohodih in ob zaključ-
kih leta; otroke zaposlenih vsako leto obišče 
Božiček.

Organizirajo team buildinge različnih te-
matik. Lani so se zaposleni npr. udeležili team 
buildinga Preživetje v divjini. Z zaposlenimi 
so naredili tudi delavnice peke vafljev, kjer 
so se posladkali in spoznali, da urejeni proce-
si vodijo k uspešnejšemu in učinkovitejšemu 
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OKROGLA MIZA V MOZIRJU

INTERAKTIVNI SPLETNI PRIPOMOČEK ISOP

Prehod v zeleno gospodarstvo - vizija, izzivi in 
priložnosti

Enostavno do programa promocije zdravja za vsako 
podjetje

V Upravnem centru Mozirje je v sklopu od-
prtja prostorov Podjetniškega centra Pristop 
Mozirje 21. oktobra potekala okrogla miza na 
temo prehoda v zeleno gospodarstvo, katere 
namen je bil seznanitev javnosti z vizijo in na-
črti, ki jih je na tem področju zastavila vlada, 
obenem pa so bili izpostavljeni tudi izzivi in 
priložnosti, ki jih predstavlja uvajanje zelene-
ga gospodarstva z vidika gospodarstva in ne-
vladnega sektorja.

RAZLOGI ZA ZELENO GOSPODARSTVO

Razlogi za prehod v zeleno gospodarstvo so 
rast prebivalstva, slabšanje stanja okolja, v 
katerem živimo, in vse občutnejše pomanjka-
nje naravnih virov. Cilji prehoda v zeleno go-
spodarstvo so dvig konkurenčnosti gospodar-
stva, izdelki in storitve z visoko dodano vre-

dnostjo, povečanje samooskrbe z energijo, 
učinkovito upravljanje z naravnimi viri, skrb 
za kakovostno bivalno in delovno okolje, ra-
zvoj in trženje lokalnega znanja ter nova ze-
lena delovna mesta.

VLADNI OKVIRNI PROGRAM

Kot je na okrogli mizi, ki jo je vodil direk-
tor SŠGZ mag. Franci Kotnik, povedal držav-
ni sekretar v kabinetu predsednika vlade in 
vodja medresorske delovne skupine za zele-
no gospodarstvo Tadej Slapnik, je vlada spre-
jela okvirni program za prehod v zeleno go-
spodarstvo, na tej podlagi pa tudi akcijski na-
črt. V sklopu teh aktivnosti je bilo 3. oktobra 
konstitutivno srečanje partnerstva za zeleno 
gospodarstvo, v katerega so poleg predstav-
nikov države vključeni še predstavniki gospo-

darstva, lokalnih skupnosti in nevladnih or-
ganizacij.

RAZMIŠLJANJE O DRUŽBI BREZ 
ODPADKOV

Urša Zgojznik, predsednica društva Ekologi 
brez meja, ki se ukvarja z varovanjem okolja 
in spodbujanjem krožnega gospodarstva, je 
razmišljala o družbi brez odpadkov, za kate-
ro si prizadevajo s projektom Zero Waste. Le-
-ta predstavlja etičen, ekonomski, učinkovit 
in vizionarski cilj, ki vodi družbo v spremem-
bo življenjskega stila in navad ter k posnema-
nju trajnostnih naravnih ciklov, kjer so vsi od-
padni materiali surovina za nekoga drugega. 
Zero Waste pomeni oblikovanje in upravljanje 
izdelkov in procesov tako, da se zmanjša volu-
men in toksičnost odpadkov, ohranja ter pre-
dela vse materiale in se jih ne sežiga ali odla-
ga. Implementacija Zero Waste bo preprečila 
vsakršne izpuste v zemljo, vodo ali zrak, ki bi 
lahko ogrozili zdravje ekosistemov, ljudi, ži-
vali ali planeta.

POSLOVNI MODEL PONOVNE UPORABE 
PRODUKTOV

Podoben koncept je osnova poslovnega 
modela Cradle To Cradle oziroma Od zibel-
ke do zibelke, ki ga je predstavil mag. Mar-
ko Krajner iz svetovalne družbe EPEA Swi-
tzerland. Omenjeni poslovni model oprede-
ljuje in razvija ponovno uporabo produktov. 
V primerjavi s tradicionalnim recikliranjem 
ohranja enako raven kakovosti surovin skozi 
življenjske cikle več izdelkov, uporabljajo pa 
se samo varne kemikalije. Produkti so razvi-
ti v skladu z načelom, da se ohrani kakovost 
surovin skozi več življenjskih ciklov. To pome-
ni nič odpadkov, saj se vse sestavine obravna-
vajo kot hranila.

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica je 
25. oktobra organizirala delavnico o uporabi 
interaktivnega spletnega pripomočka ISOP za 
pripravo programa promocije zdravja na de-
lovnem mestu. Orodje je namenjeno deloda-
jalcem za pomoč pri načrtovanju, izvajanju 
in evalvaciji programa promocije zdravja, ne 
glede na panogo ali velikost podjetja.

Orodje ISOP je bilo razvito v sklopu projek-

ta Razvoj interaktivnega spletnega orodja za 
delodajalce za načrtovanje, izvajanje in eval-
vacijo ukrepov s področja promocije zdrav-
ja na delovnem mestu, ki je bil izbran na jav-
nem razpisu Zavoda za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije (ZZZS) za sofinanciranje projek-
tov za promocijo zdravja na delovnem mestu 
v letih 2015 in 2016. ISOP je zasnovan tako, 
da se prilagaja potrebam specifičnega podje-

tja. V času trajanja projekta je orodje na vo-
ljo brezplačno.

Udeleženci delavnice so pod mentorstvom 
strokovnjakinje, ki je sodelovala pri razvoju 
orodja, ISOP preizkusili in izdelali nov ali po-
sodobili obstoječi program promocije zdravja 
na delovnem mestu za svoje podjetje. Orod-
je je dostopno na spletnem mestu projekta 
http://zdrav-na-delu.si/.

Udeležence okrogle mize je uvodoma nagovoril vodja Podjetniškega centra Pristop 
Mozirje Franci Pečnik. (Foto: Marija Lebar)
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Najpogostejše napake, ki jih FURS ugotavlja pri 
davčnih zavezancih

Balkan Start:up 2016

FINANČNI URAD VELENJE

MEDNARODNI PODJETNIŠKI DOGODEK V VELENJU

Sekcija računovodskih servisov pri SŠGZ je 
5. oktobra organizirala srečanje s predstav-
niki Finančnega urada Velenje, na katerem 
so slednji predstavili najpogostejše napake, 
ki jih ugotavljajo pri zavezancih pri izvajanju 
kontrole in procesiranju davčnih obračunov.

SMISELNA REDNA IZMENJAVA 
INFORMACIJ

Kot je uvodoma poudaril Franc Peperko, 

V dneh od 21. do 23. oktobra je v Velenju 
pod naslovom Balkan start:up 2016 potekal 
mednarodni podjetniški dogodek, na katerem 
so mladi iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne 
in Hercegovine, Albanije in Kosova razvija-
li svoje ideje in iskali možnosti medsebojne-
ga sodelovanja in povezovanja s slovenskimi 

podjetji. Dogodek so organizirali SAŠA inku-
bator, Savinjsko-šaleška gospodarska zbor-
nica, Savinjsko-šaleška območna razvojna 
agencija, Šolski center Velenje in Mestna ob-
čina Velenje.

namestnik direktorice Finančnega urada Ve-
lenje, je odpravljanje napak pri davčnih za-
vezancih v interesu tako njih samih in njiho-
vih računovodij kot tudi v interesu finančne 
uprave, zato je smiselna redna izmenjava in-
formacij in ugotovitev iz prakse, le-ta pa naj 
bi vodila k manjšemu številu napak in posle-
dično boljšemu poslovanju.

INTERES RAČUNOVODSKIH SERVISOV

MEDKULTURNOST IN POVEZOVANJE

V petek je dogodek slavnostno odprl pod-
župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, 
ki je izrazil podporo tovrstnim dogodkom, saj 
»v Velenju na medkulturnosti in povezovanju 
gradimo nove zgodbe o uspehu«. Udeležence 

Udeležba članic sekcije računovodskih 
servisov pri SŠGZ na omenjenem dogodku je 
pokazala njihov velik interes, da se seznani-
jo z najpogostejšimi napakami, ki jih davčni 
inšpektorji ugotavljajo pri zavezancih pri iz-
vajanju kontrole in procesiranju davčnih ob-
računov, ter s svojim delom pripomorejo k 
odpravljanju le-teh. Z dobro prakso sodelo-
vanja s Finančnim uradom Velenje zato na-
meravajo nadaljevati.

so jo sestavljali Dejan Bohak (Gorenje Point), 
Matej Tratnik (Plastika Skaza) in Matej Meža 
(Mega M).

ZMAGOVALEC: RISALNIK ZA NOHTE

Zmagovalna ekipa ArtNail iz Velenja je ko-
misijo prepričala z risalnikom za nohte, ki pri-
naša revolucijo na trgu. Uporabniki z njim 
pridobijo realno predstavitev pred poslika-
vo, natančno izvedbo in povečajo svojo pro-
duktivnost.

SREBRNA MEDALJA: IZOBRAŽEVALNI 
PRIPOMOČKI ZA SLEPE

Drugo mesto je osvojila ekipa iz Rije-
ke s projektom Braille Riddles. Gre za pro-
jekt, ki ga izvaja skupina študentov s ciljem, 
da ustvarijo serijo izobraževalnih pripomoč-
kov za slepe in slabovidne osebe. Pripomoč-
ki, ki so trenutno na trgu, so predragi za veči-
no slepih in slabovidnih oseb. V sodelovanju z 
univerzami in združenji slabovidnih državlja-
nov bodo s pomočjo 3D tehnologije proizve-
dli ekonomsko dostopne izdelke, ki bodo bi-
stveno izboljšali izobraževanje slepih in sla-
bovidnih oseb.

TRETJE MESTO ZA KRAVULJČEK

Tudi nagrada za tretje mesto je ostala 
doma. Kravuljček je ženski modni dodatek, 
ki stopa ob bok moškim elegantnim krava-
tam. Gre za ročno narejen izdelek iz vrhun-
skih materialov in unikatnega izgleda. Kra-
vuljček se najbolje počuti v poslovnem oko-
lju, sestankih in poslovnih prezentacijah, 
najbolje pa se poda ženskam, ki želijo izsto-
piti iz sivine vsakdanjih dolgočasnih modnih 
dodatkov.

Strokovna komisija in nagrajenci po razglasitvi rezultatov (Fotodokumentacija SAŠA 
inkubatorja) 

so nato nagovorili Sandi Češko iz Studia Mo-
derna, Tanja Skaza in Laura Rednak iz Plastike 
Skaza ter Rok Lesjak iz korporativnega start 
up podjetja Gorenja GOR. V nedeljo so ekipe 
svoje delo predstavile strokovni komisiji, ki 
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SREČANJE PODJETNIKOV SAŠA REGIJE

V znamenju davčno-finančnih in drugih aktualnih 
tem

Sekcija računovodskih servisov pri SŠGZ 
je 10. novembra pripravila regijsko sreča-
nje podjetnikov, katerega prvi del je bil na-
menjen davčno-finančnim temam, drugi del 
pa trženju, požarnemu varstvu in varovanju 
zdravja.

DIGITALIZACIJA IZZIV TUDI ZA 
PODJETNIKE

Udeležence srečanja sta uvodoma nago-
vorili predsednica sekcije računovodskih 
servisov pri SŠGZ Petra Pleterski in predse-
dnica SŠGZ dr. Cvetka Tinauer. Slednja se je 
v svojem nagovoru osredotočila na osrednjo 
točko letošnjega Vrha slovenskega gospo-
darstva - digitalizacijo gospodarstva. Tina-
uerjeva je navedla nekaj statističnih podat-
kov, ki Slovenijo umeščajo šele v spodnjo po-
lovico držav EU na področju digitalnega po-
slovanja. Regijsko srečanje podjetnikov je postalo že tradicionalno. (Foto: Franci Kotnik)

Predstavnici finančnega urada sta 
predstavili učinke uvedbe davčnih 

blagajn.

cije pa je nanizala več načinov za zagotovitev 
takojšnjih virov financiranja za hitrejšo rast 
podjetij. Samo Pečar, direktor poslovnega 
centra Delavske hranilnice za celjsko, šaleško 
in koroško regijo, je za zaključek prvega dela 
srečanja predstavil njihovo ponudbo za pod-
jetja in podjetnike.

KAKO USPEŠNO PRODATI SEBE
V nadaljevanju je strokovnjak za trženje 

Matjaž Ahac spregovoril o tem, kako uspešno 
prodati sebe. Predsednik Društva varnostnih 
inženirjev Velenje Andrej Majdak je nato poja-
snil, kaj mora vsak podjetnik vedeti o požarni 
varnosti. Program letošnjega srečanja podje-
tnikov je sklenila Janja Rotovnik Turinek, di-
plomirana medicinska sestra in magistrica 
zdravstvene nege iz ambulante Janežič-Bla-
tnik, ki je predstavila temeljne postopke oži-
vljanja in prikazala uporabo avtomatskega 
defibrilatorja (AED).

PODJETNIŠKI CENTER PRISTOP ŠOŠTANJ

Dan odprtih vrat 
V podjetniškem centru Pristop v Šoštanju 

so 2. decembra pripravili dan odprtih vrat, na 
katerem so se predstavili uporabniki centra. 
Dopoldan so jih obiskali predstavniki Občine 
Šoštanj, popoldan pa je bila njihova osrednja 
gostja predsednica SŠGZ dr. Cvetka Tinauer.
Obiskovalcem centra so se predstavili: Mate-
ja Kumer, arhitektka, Janez Gavez, Mož za par 
minut, s. p., Aleš Gostečnik, direktor Tima-
go, d. o. o., Nejc Miklavžina, IVIN, s. p., Mate-

ja Krušlin, oblikovalka, Nika Oremuž, Srkaj iz 
srca, Zorica Sekulić, Zavod Zadihaj, soc. p., in 
Franci Pečnik, Pristop, svetovanje in projek-
tno vodenje, s. p. 

Šoštanjski župan Darko Menih, podžupan 
Viki Drev in direktor občinske uprave Dra-
go Koren so po predstavitvah izrazili zado-
voljstvo, da center Pristop živi. Njihova želja 
je, da se vsebine dopolnjujejo in nadgrajuje-
jo. Vodja pristopa Franci Pečnik je ob tem po-

vedal, da je nekaj delovnih mest še prostih in 
povabil vse, ki bi se želeli pridružiti, da to sto-
rijo čim prej.

Dr. Cvetka Tinauer, izkušena podjetnica in 
predsednica Savinjsko-šaleške gospodarske 
zbornice, sicer pa domačinka iz Šoštanja, je 
predstavila svojo osebno zgodbo in preizku-
šnje, skozi katere je gradila svoj uspeh. Njena 
spoznanja in odprtost za podjetniške ideje so 
lahko zgled vsakemu mlademu podjetniku.

POZITIVNI UČINKI DAVČNIH BLAGAJN

Vodja sektorja za davke Helena Selič in vod-
ja oddelka za informiranje in register Frida 
Gorčan iz Finančnega urada Velenje sta nato 
predstavili pozitivne učinke uvedbe davčnih 
blagajn, ki se kažejo zlasti v povečanju prija-
vljenega prometa blaga in storitev, poveča-
nju vplačil davka na dodano vrednost in po-
večanju števila prijav fizičnih oseb v zavaro-
vanje. Predstavnici FU Velenje sta predstavili 
tudi najpogosteje ugotovljene nepravilnosti v 
postopkih nadzora, na koncu pa še novosti na 
področju e-vročanja.

POTI DO VIROV ZA HITREJŠO RAST

Mihaela Plošinjak iz Prve bonitetne agen-
cije je udeležencem predstavila aplikacijo, s 
katero je mogoče poiskati nove poslovne par-
tnerje in se zavarovati pred tveganjem nepla-
čila, Nataša Vodopivec iz Prve finančne agen-
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GORENJE D.D. 

REGIONALNO STIČIŠČE NOVUS

Prejemnik treh priznanj za najboljše letno poročilo 

Čezsektorsko partnerstvo za povečanje 
usposobljenosti in zaposljivosti mladih

Časnik Finance je 16. novembra podelil le-
tošnje nagrade za najboljša letna poročila. 
Gorenje d.d. je prejelo kar tri nagrade, in si-

V sklopu projekta Regionalno stičišče NVO 
Savinjske regije Novus, ki ga financirata Mi-
nistrstvo za javno upravo in Evropska unija 
iz Evropskega socialnega sklada, smo z me-
secem septembrom 2016 pričeli z izvajanjem 
skupne akcije »Zagotovimo prakso mladim«. 
Namen te akcije je spodbujanje vseh sektor-
jev (javnega, nevladnega in zasebnega), da 
se med seboj aktivno povežejo in skozi sode-
lovanje mladim omogočijo pridobivanje izku-
šenj, znanj in kompetenc na konkretnih de-
lovnih mestih. Akcijo smo predstavili tudi na 
srečanju mreže Goal, katere člani so tudi Sa-
vinjsko šaleška gospodarska zbornica in dru-
ga podjetja v našem okolju, kjer smo pozva-
li vse gospodarske subjekte, da se aktivno 
vključijo v akcijo. 

Zavedamo se dejstva, da imajo mladi težave 
pri prehodu iz izobraževanja v zaposlitev, rav-
no zaradi pomanjkanja znanj in kompetenc 
na konkretnih delovnih mestih. Vsled temu, 

cer glavno nagrado za najboljše letno poro-
čilo med velikimi podjetji, področno nagra-
do za najboljše letno poročilo v komunicira-

v sklopu akcije, vzpostavljamo mrežo organi-
zacij (nevladnih, gospodarskih in javnih), ki 
bi bile pripravljene mladim omogočiti prido-
bivanje izkušenj na konkretnih delovnih me-
stih preko opravljanja šolske prakse, prosto-
voljnega dela, počitniškega in honorarnega 
dela. V sklopu te akcije pa tudi promoviramo 
aktivno povezovanje in sodelovanje med jav-
nim, nevladnim in zasebnim sektorjem. 

Sodelovanje med javnim in nevladnim sek-
torjem ter gospodarstvom je dandanes zelo 
pomembno in zaželeno, saj lahko le na takšen 
način ustvarimo velike zgodbe o družbeni od-
govornosti in solidarnosti v lokalnem okolju 
in tudi širše. Glavni cilj čezsektorskega pove-
zovanja je oblikovanje novih rešitev za pove-
čanje usposobljenosti in zaposljivosti mladih 
in preprečitev t.i. »bega možganov«. 

V okviru skupne akcije »Zagotovimo pra-
kso mladim« Regionalno stičišče Novus de-
luje kot koordinator mreže in zagotavlja bazo 

Predsednik uprave Gorenja mag. Franjo Bobinac s sodelavci na podelitvi nagrad 
(Fotodokumentacija Financ) 

nju med podjetji in področno nagrado za naj-
boljše letno poročilo v obvladovanju tveganj 
med podjetji.

NAGRADE V ŠTIRIH SKUPINAH

Organizatorji so sicer podelili glavne na-
grade v štirih skupinah (velika podjetja, fi-
nančne ustanove, srednja in mala podjetja ter 
druge organizacije) in nagrade za posamezna 
področja letnega poročila ter priznanje za 
inovativnost medija, na katerem je letno po-
ročilo. Strokovna komisija je ocenjevala kako-
vost vsebine in komunikacijski vidik letnega 
poročila. To je dokument, ki vsebuje poslovne 
in računovodske informacije za leto 2015 in 
naj bi vseboval tudi vse pomembne dogodke 
v letu 2016 do datuma revizijskega poročila. 

POROČILO V SKLADU S SMERNICAMI 
CELOSTNEGA POROČANJA

Franjo Bobinac, predsednik uprave Gore-
nja: »Vsebinsko sestavo letnega poročila sku-
pine Gorenje za leto 2015 smo temeljito pre-
vetrili in pri tem upoštevali v svetu prepozna-
ne in dodobra že tudi preverjene modele in 
smernice poslovnega in trajnostnega poroča-
nja, ki kažejo v smeri uvajanja celostnega po-
ročanja.« 

ponudnikov ter bazo mladih, ki iščejo ustre-
zne organizacije za pridobivanje novih znanj 
na konkretnih delovnih mestih. 

V akcijo so se že vključili Šolski center Ve-
lenje, Šolski center Celje, Fakulteta za ko-
mercialne in poslovna vede, Andragoški cen-
ter Ljudska univerza Velenje, osem nevladnih 
organizacij in dva gospodarska subjekta. Pri-
družite se nam tudi vi in tako bomo mladim 
skupaj zagotovili boljše pogoje za realizacijo 
njihovih ciljev! Sodelovanje je v celoti brez-
plačno, saj se le-ta izvaja v slopu projekta. Pi-
šite nam na elektronski naslov info@sticisce-
-novus.si. 

V primeru kakršnih koli vprašanj pa se lah-
ko obrnete na nas, da se dogovorimo o po-
drobnostih in vam odgovorimo na vprašanja. 

Snježana Lekić, 
vodja regionalnega stičišča
dr. Selma Filipančič Jenko, 

predsednica Društva Novus
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14. SEJA UPRAVNEGA ODBORA SŠGZ

Gospodarstvo pričakuje dejanske spremembe na 
področju terciarnega izobraževanja

Upravni odbor SŠGZ se je na 14. redni seji, 
ki je potekala 17. novembra v Šmartnem ob 
Paki, seznanil s strategijo razvoja terciarne-
ga izobraževanja v SAŠA regiji in namenom 
ter konceptom javnega zavoda CRTI, ki je bil 
ustanovljen za delovanje na tem področju. Po 
dolgih letih pobud, ki niso bile upoštevane, 
gospodarstvo sedaj pričakuje dejanske spre-
membe v smeri prilagoditve študijskih pro-
gramov potrebam realnega sektorja.

DIPLOMANTOM REDNEGA ŠTUDIJA 
PRIMANJKUJE PRAKTIČNIH ZNANJ

Tematiko terciarnega izobraževanja je čla-
nom upravnega odbora predstavil strokov-
ni sodelavec Centra za razvoj terciarnega iz-
obraževanja SAŠA Velenje (CRTI) dr. Franc 
Žerdin in pri tem nanizal ključne ugotovitve 
iz ankete, ki je bila opravljena v 197 gospo-
darskih subjektih. V podjetjih ugotavljajo, da 
diplomantom višjih in visokošolskih strokov-
nih programov primanjkuje praktičnih znanj, 
pri čemer izstopajo diplomanti, ki so konča-
li redni študij. Večina anketirancev je izrazi-
la potrebo po bolj intenzivni poslovni pove-
zavi med podjetji in višje- ter visokošolskimi 
zavodi.

PODPORA USTANOVITVI POLITEHNIKE 
SAŠA

Študijske programe višjih in visokih šol je 
potrebno dopolniti s programi specializacij, s 
katerimi bodo diplomanti svoje znanje po po-

trebi nadgrajevali tudi v času zaposlitve. An-
ketiranci podpirajo ustanovitev Politehni-
ke SAŠA, ki naj bi diplomantom že v času štu-
dija omogočala intenzivno vključevanje v de-

lovni proces, sodelovanje v raziskovalnih pro-
jektih in vključevanje strokovnjakov iz prakse 
v izvedbo pedagoškega procesa. Večina anke-

tirancev ni izrazila namere po večjem obse-
gu štipendiranja študentov, prav tako so bili 
anketiranci zelo previdni glede zaposlitvenih 
načrtov.

Dr. Franc Žerdin je izpostavil ugotovitev iz ankete, da diplomantom primanjkuje 
praktičnih znanj. (Foto: Marija Lebar) 

KAJ STORITI, DA MLADI NE BI 
ZAPUŠČALI REGIJE

V prihodnjem letu bo CRTI sodeloval pri 
aktivnostih za povečanje števila študentov 
v višje- in visokošolskih zavodih, pri pripra-
vi magistrskega študijskega modula Energe-
tika in okolje na Fakulteti za energetiko, pri 
pripravi dokumentacije za pridobitev sred-
stev za izgradnjo raziskovalnih laboratorijev 
na območju Medpodjetniškega izobraževal-
nega centra (MIC) in pri izdelavi študije z na-
slovom »Kaj storiti, da mladi strokovnjaki ne 
bodo zapuščali SAŠA regije«. CRTI bo sodelo-
val tudi pri posodobitvi študijskih programov 
v smislu dviga kvalitete izvedbe in racionali-
zacije stroškov.

POTREBNA POVEZAVA ŠOL Z 
GOSPODARSTVOM

V razpravi je prevladala ugotovitev, da 
bodo višje in visoko strokovne šole v regi-
ji uspešne, če bodo tesno povezane s trgom 
dela in če bo k zagotavljanju rasti kvalitete 
študijskih programov svoj delež prispevalo 
tudi gospodarstvo, za kar pa morajo biti vzpo-
stavljeni pogoji.
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Kako digitalne spremembe izkoristiti za lasten 
razvoj

Pogled banke na ocenjevanje tveganj pri 
odobravanju financiranja

JAVNA RAZPRAVA O PAMETNIH MESTIH IN DIGITALIZACIJI

POSLOVNI ZAJTRK NLB IN SŠGZ

V Podjetniškem centru Standard v Velenju 
je 23. novembra potekala javna razprava o 
pametnih mestih in digitalizaciji. Kot je po-
vedal vodja predstavništva Evropske komisi-
je v Sloveniji Zoran Stančič, ima digitalizaci-

SŠGZ je skupaj z NLB 8. decembra v vili 
Bianca pripravila poslovni zajtrk z naslo-
vom Pogled banke na ocenjevanje tveganj 
pri odobravanju financiranja. Udeležence 
sta uvodoma nagovorila direktor SŠGZ mag. 
Franci Kotnik in predsednik uprave NLB Blaž 
Brodnjak, ki sta osvetlila pogled na aktual-
ne dogodke na gospodarskem in bančnem 
področju ter jim zaželela uspešno poslovno 
leto 2017.

V nadaljevanju je Nataša Simčič iz NLB na 
izmišljenem primeru prikazala analizo po-
slovanja podjetja, Matija Mazalović, prav 
tako iz NLB, pa je predstavil prednosti odku-
pa terjatev. Študijo konkretnega primera do-
brega sodelovanja med banko in podjetjem 
sta nato v dialogu opisala član uprave Eso-
techa mag. Robert Hudournik in član uprave 
NLB Vincenc Jamnik. Za malce bolj sproščen 
zaključek je Bojana Košnik spregovorila o 
poslovnem bontonu v mednarodnem okolju.

DIGITALIZACIJA SE ŽE INTENZIVNO 
DOGAJA

Zoran Stančič je še povedal, da je treba iz-
koristiti priložnosti, ki jih ponuja digitalizaci-

na lokalni ravni ustvarjajo ustrezne priložno-
sti za državljane.« Po Stančičevi oceni se digi-
talizacija že intenzivno dogaja, zato jo mora-
mo izkoristiti v naše dobro.

STRAH PRED SPREMEMBAMI

Velenjski podžupan Peter Dermol je pove-
dal, da digitalizacija dejansko spreminja našo 
družbo. Po njegovih besedah nas je strah do-
ločenih sprememb, vendar moramo najti na-
čin, kako se s temi strahovi soočiti. Glede cen-
tra za razvoj terciarnega izobraževanja (CRTI) 
v Velenju je Dermol pojasnil, da so ga usta-
novili z namenom povezovanja gospodar-
stva in izobraževalnih institucij: »Gospodar-
stvo mora povedati, kakšen kader potrebuje 
in kdaj ga potrebuje, izobraževalne instituci-
je pa morajo ta kader izobraziti.«

SLOVENIJA ZAOSTAJA

Predsednica upravnega odbora Savinjsko-
-šaleške gospodarske zbornice (SŠGZ) dr. Cvet-
ka Tinauer je opozorila, da Evropska unija na 
področju digitalizacije močno zaostaja za ZDA, 
Japonsko in Južno Korejo. Postregla je tudi s 
podatkom, da je Slovenija v EU šele na 18. me-
stu glede na digitalni indeks: »Le dva odstot-
ka podjetij v Sloveniji do popolnosti koristi vse 
možnosti, ki jih ponuja digitalizacija.«

»Digitalizacija ima velike učinke na različne segmente našega življenja,« je povedal 
vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič. (Foto: Franci Kotnik) 

Udeleženci poslovnega zajtrka so z zanimanjem prisluhnili pojasnilom bančnikov, 
kako ocenjujejo tveganja pri poslovanju s podjetji. (Foto: Jože Miklavc) 

ja velike učinke na različne segmente našega 
življenja. Izziv, ki je pred nami, pa je, kako te 
digitalne spremembe izkoristiti za lasten ra-
zvoj.

ja, hkrati pa najti ustrezne rešitve na proble-
me, s katerimi se soočamo: »Od sprememb 
ne smemo bežati, ampak je treba pogledati, 
kaj lahko kreativnega naredimo za to, da se 
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• Pregled delovne opreme
• Usposabljanje
• Preiskave delovnega 

okolja
• Elektro meritve
• Strelovodne meritve
• Ocena tveganja
• Požarna varnost

PROVARNOST d.o.o.
Efenkova cesta 61

3320 Velenje

m: 041 319 790
t: (03) 897 71 20
f: (03) 897 71 05

e: info@provarnost.si
w: www.provarnost.si

Ko gre za vašo varnost in varnost ostalih delavcev se ne zanašajte na srečo, 
skrb za varnost in zdravje pri delu raje prepustite strokovnjakom!

Vesele božične praznike in varno novo leto 2017 
vam želi kolektiv podjetja Provarnost
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