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PREDSEDNICA SŠGZ DR. CVETKA TINAUER

Ob 10-letnici delovanja SŠGZ kot samostojne 
pravne osebe

10 let je zagotovo obletnica, ob kateri se 
običajno ozremo nazaj in pogledamo, kako 
smo prehodili to pot, s kakšnimi izzivi smo 
se srečevali, katere smo sprejeli, kako uspe-
šni smo bili pri uresničevanju svojih ciljev, 
do kam smo prišli ... in nato še kako naprej. 
V svojem pogledu nazaj ne bom uporablja-
la številk, saj jih je na naši spletni strani in v 
naših publikacijah zelo veliko. Poskušala bom 
iz svojega zornega kota, iz svojega zavedanja 
in spominov v nekaj stavkih zapisati tisto, kar 
menim, da je v preteklih desetih letih najbolj 
zaznamovalo našo Savinjsko-šaleško gospo-
darsko zbornico (SŠGZ).

Pred desetimi leti je naša zbornica poleg 
še nekaterih drugih regionalnih in panožnih 
zbornic sprejela izziv in se podala na prav-
no samostojno pot. To pomeni, da smo se za-
vestno odločili, da bomo za svoje poslova-
nje predvsem sami tudi odgovorni, zlasti v fi-
nančnem smislu. Ta odločitev je bila sprejeta 
tik pred krizo, ki se je že kopičila v ZDA, a ta-
krat še nismo vedeli, da bo tako silovito uda-
rila tudi pri nas. 

Odločitev za pravno samostojnost je sovpa-
dala tudi z odločitvijo politike, da članstvo v 
Gospodarski zbornici Slovenije ne bo več ob-
vezno. V tem kontekstu lahko rečemo, da je 
bila naša odločitev izjemno pogumna. Prosto-
voljno članstvo je namreč povzročilo številne 
izstope, zlasti mikro in malih podjetij. SŠGZ 
je prostovoljno članstvo ves čas zagovarja-
la, saj smo verjeli in še verjamemo, da zbor-
nica predstavlja interesno združenje, kamor 
naj vstopijo le tisti, ki imajo interes, čeprav je 
res, da imajo od našega dela in uspehov kori-
sti prav vsi gospodarski subjekti.

SŠGZ je v sistemu GZS ena redkih regional-
nih zbornic, ki pokriva subregionalno obmo-
čje, torej ne celotne statistične regije. Razlog 
je v tem, da je gospodarstvo subregije SAŠA 
izjemno reprezentativno in prispeva pomem-
ben del k reprezentativnosti GZS. Prihodki 
našega gospodarstva, delež izvoza in števi-
lo zaposlenih v gospodarstvu SAŠA subregije 
nas postavljajo ob bok nekaterim večjim regi-
onalnim gospodarskim zbornicam.

»SŠGZ je del infrastrukture, ki 
omogoča svojim članom dostop 
do potrebnih informacij, različ-
na usposabljanja in izobraževanja, 
prenos izkušenj, dialog z vlado in, 
kar je najpomembnejše, mreženje 
– krepitev socialne mreže, dragoce-
nih kontaktov, ki lahko predstavlja-
jo pomoč pri našem delu.«

V teh desetih letih smo imeli v principu dve 
vrsti aktivnosti, nalog, izzivov, problemov ... 
Eni so se nanašali na samo organizacijo in de-
lovanje SŠGZ, drugi pa na vsebino oziroma 
program dela gospodarske zbornice, pri če-
mer imam v mislih zlasti spremljanje gospo-

darske aktivnosti v regiji, Sloveniji in sve-
tu, opozarjanje na težave za SAŠA gospodar-
stvo, pripravo predlogov za izboljšanje oziro-
ma predloge ukrepov, sodelovanje s podpor-
nimi in drugimi institucijami v regijskem oko-
lju in širše, sodelovanje s sistemom Gospo-
darske zbornice Slovenije (GZS), povezovanje 
s sorodnimi gospodarskimi zbornicami v dru-
gih državah, sodelovanje v različnih projek-
tih, priprava številnih dogodkov, predavanj, 
seminarjev, izdaja lastnih publikacij in števil-
ne druge.

Pred vstopom SŠGZ na pravno samostoj-
no pot v pogojih neobveznega članstva se je 
zamenjala celotna vodstvena ekipa zbornice 
(direktor, strokovna sodelavka, predsednica 
in upravni odbor), kar bi lahko bila dodatna 
težava ali pa nova priložnost. Mi smo to situa-
cijo sprejeli kot priložnost. S skromnim prora-
čunom in trdim delom smo se lotili sprejete-
ga programa in izvajanja našega poslanstva. 

Danes slišimo številne pohvale o našem 
delu tudi od drugod. Pohvalijo našo priso-

tnost v gospodarskem in družbenem življe-
nju, naš način komuniciranja, našo konstruk-
tivno držo, nekonfliktnost, predvsem pa naše 
delo, ki ima širše učinke, ne le na območju re-
gije. 

»Odločitev za pravno samostoj-
nost je sovpadala tudi z odločitvi-
jo politike, da članstvo v Gospodar-
ski zbornici Slovenije ne bo več ob-
vezno. V tem kontekstu lahko reče-
mo, da je bila naša odločitev izje-
mno pogumna.«

Ves čas smo bili zelo aktivni tudi znotraj 
sistema GZS, redno smo se udeleževali sej 
upravnega odbora GZS, kjer smo vedno aktiv-
no sodelovali v razpravah in predlagali reši-
tve, prenašali na GZS stališča in zahteve na-
ših članov, sodelovali smo znotraj številnih 
delovnih skupin, tako za učinkovito in pame-
tno javno upravo kot za pripravo najpomemb-
nejšega dogodka GZS, to je Vrh slovenskega 
gospodarstva. Sama osebno vodim odbor za 
upravljanje s premoženjem GZS, kar postavlja 
SŠGZ v položaj partnerja, ki mu znotraj siste-
ma GZS vsi najbolj zaupajo. 

Velikokrat je prav SŠGZ prevzela neformal-
no vlogo mediatorja med samostojnimi in ne-
samostojnimi deli GZS. Gre za eno od najbolj 
občutljivih vprašanj znotraj celotnega zbor-
ničnega sistema, v katerem smo se ves čas za-
vzemali za močno GZS, vendar dovolj decen-
tralizirano, kar pomeni z dovolj prostora za 
regionalne in panožne dele GZS, ki predsta-
vljajo neposreden stik s člani.

»Danes slišimo številne pohva-
le o našem delu tudi od drugod. Po-
hvalijo našo prisotnost v gospodar-
skem in družbenem življenju, naš 
način komuniciranja, našo kon-
struktivno držo, nekonfliktnost, 
predvsem pa naše delo, ki ima šir-
še učinke, ne le na območju regije.«

Najbolj odmevni dogodki SŠGZ so bile za-
gotovo vsakoletne razvojne konference in 
podelitve nagrad za najboljše inovacije. Ra-
zvojne konference so odpirale najbolj aktu-
alna vprašanja naše regije, od smeri nadalj-
njega razvoja do energetike, tretje razvojne 
osi, izobraževanja, vse do v tem trenutku naj-
bolj aktualne digitalizacije in digitalne trans-
formacije gospodarstva. Na področju inova-
cij je naše gospodarstvo v samem slovenskem 

Dr. Cvetka Tinauer, predsednica SŠGZ 
(Foto: Jože Miklavc)
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vrhu; naše inovacije na nacionalnem ocenje-
vanju redno osvajajo zlata priznanja.

V času velikih težav v energetiki so podje-
tja v predelovalni industriji prevzela vodilno 
vlogo in prispevala ključni delež pri reševanju 
nastalih težav (gospodarska rast, zmanjšanje 
brezposelnosti …). V minulih desetih letih so 
se nekatere naše članice razvile v gazele (KLS, 
Plastika Skaza …), Gorenje se je povzpelo na 
vrh lestvice slovenskih izvoznikov, Esotech 
je postal vodilno podjetje na področju eko-
loških in energetskih projektov, nekateri di-
rektorji so prejeli prestižna priznanja (Franjo 
Bobinac, Boštjan Gorjup, Mirko Strašek, Ta-
nja Skaza), nekatera start up podjetja pišejo 
zgodbe o uspehu (Mega M, EBA ...). 

Vemo, da k trenutni gospodarski rasti naj-
več pripevajo izvozniki, kjer dominira pre-
delovalna industrija, pridružuje pa se ji tudi 
IT panoga. Vsa navedena in tudi druga pod-
jetja, kot na primer Podkrižnik, so pomemb-
ni izvozniki svojih produktov, predstavljajo 
naše stabilno jedro, našo moč, ki nam zago-
tavlja tudi uspešno prihodnost. V letošnjem 
letu smo iz SŠGZ pridobili novega predsedni-
ka GZS, Boštjana Gorjupa, direktorja BSH Hi-
šnih aparatov, kar dodatno krepi vlogo in po-
men naše zbornice.

»Na področju inovacij je naše go-
spodarstvo v samem slovenskem 
vrhu; naše inovacije na nacional-
nem ocenjevanju redno osvajajo 
zlata priznanja.«

Zaradi uspešnih gospodarskih družb, ki de-
lujejo na globalnem trgu, in zaradi njihovih 
zaposlenih se že 14 let borimo za izgradnjo 3. 
razvojne osi. Pri tem projektu je bil vložek in 
osebni prispevek posameznikov naše zborni-
ce največji. Udeleževali smo se sestankov na 
ministrstvu za okolje, ministrstvu za infra-
strukturo, parlamentarnem odboru za oko-
lje in prostor, odboru za kmetijstvo, v svojo 
sredino smo vabili ministre in podajali zahte-
ve ... 

V začetku letošnjega leta smo po vseh teh 
letih le doživeli sprejem državnega prostor-
skega načrta, ki umešča v prostor odsek hitre 
ceste od Velenja do Šentruperta. S ciljem, da 
bi bili močnejši in bolj učinkoviti, smo se te-
sno povezali s sestrsko koroško gospodarsko 
zbornico, s katero nadaljujemo prizadevanja 
za čimprejšnjo izgradnjo hitre ceste od Šen-
truperta do Slovenj Gradca. Verjamemo, da 
bomo skupaj uspešni.

»V letošnjem letu smo iz SŠGZ 
pridobili novega predsednika GZS, 
Boštjana Gorjupa, direktorja BSH 
Hišnih aparatov, kar dodatno krepi 
vlogo in pomen naše zbornice.«

Hitrejši prodor na tuje trge smo našim čla-
nom, zlasti iz segmenta malega gospodar-
stva, skušali zagotoviti tudi preko različnih 

oblik sodelovanja z gospodarskimi zborni-
cami v drugih državah. Vzpostavili smo par-
tnersko sodelovanje s Privredno komoro Va-
ljevo (Srbija), Slovensko gospodarsko zve-
zo v Celovcu (Avstrija) in Slovenskim dežel-
nim gospodarskim združenjem v Trstu (Itali-
ja). S tem smo vzpostavili kanale, preko kate-
rih lahko naši člani hitreje in varneje vstopi-
jo na nove trge.

»S ciljem, da bi bili močnejši in 
bolj učinkoviti, smo se tesno pove-
zali s sestrsko koroško gospodarsko 
zbornico, s katero nadaljujemo pri-
zadevanja za čimprejšnjo izgradnjo 
hitre ceste od Šentruperta do Slo-
venj Gradca.«

Veliko pozornosti smo posvečali tudi izo-
braževanju oziroma izobraževalnemu siste-
mu. Gospodarske družbe v SAŠA regiji imajo 
pri zaposlovanju ustreznega kadra precej te-
žav, ki so večplastne, od strukturne neustre-
znosti do neprimerno usposobljenih mladih 
po končanem šolanju. Vključili smo se v šte-
vilne pobude za razvoj in ustanovitev novih 
oblik usposabljanja, od mentorstva do sode-
lovanja z različnimi visokošolskimi organiza-
cijami ter drugimi izobraževalnimi instituci-
jami (Šolski center Velenje, Ljudska univerza 
Velenje, Center za razvoj terciarnega izobra-
ževanja SAŠA). 

Pri spodbujanju in razvoju podjetništva 
smo vzpostavili tesno sodelovanje s SAŠA in-
kubatorjem, ki iz leta v leto izboljšuje kako-
vost podjetniških idej in posledično start up 
podjetij ter tako krepi gospodarsko aktivnost 
SAŠA regije.

Področje, kjer še ne moremo biti zadovolj-
ni, je sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. 
SAŠA subregijo tvori 10 občin, toda po inten-
zivnosti sodelovanja z našo zbornico smo lah-
ko zadovoljni le s sodelovanjem z Mestno ob-
čino Velenje, Občino Šmartno ob Paki in Obči-
no Nazarje. Ostale občine kot da še niso pre-
poznale dovolj razlogov, da bi z našo zborni-
co tesneje in bolj aktivno sodelovale. Iskreno 
si želim, da bi se to spremenilo v naslednjih 
desetih letih. Gospodarstvo je namreč temelj 
vsake družbe. 

Seveda tudi brez ostalih področij, kot so iz-
obraževanje, zdravstvo, državna uprava ..., 

ne gre, toda vse to stoji ali pade na gospodar-
stvu, zato si iskreno želim, da bi tudi v naših 
lokalnih skupnostih bilo več razumevanja in 
naklonjenosti gospodarstvu. Le s sistematič-
nim skupnim delom lahko dosežemo napre-
dek v vsaki lokalni skupnosti posebej in su-
bregiji kot celoti.

Pred nami je torej novih 10 let z novimi iz-
zivi in novimi priložnostmi. Ogromno jih je, 
le da jim sami ne bomo kos. Smo na global-
nem, neizmerno velikem trgu, kamor lahko 
vstopimo z roko v roki, s sodelovanjem in 
medsebojnim spoštovanjem. SŠGZ je del in-
frastrukture, ki omogoča svojim članom do-
stop do potrebnih informacij, različna uspo-
sabljanja in izobraževanja, prenos izkušenj, 
dialog z vlado in, kar je najpomembnejše, 
mreženje - krepitev socialne mreže, drago-
cenih kontaktov, ki lahko predstavljajo po-
moč pri našem delu.

Kaj mi je bilo pri desetletnem vodenju 
naše zbornice najbolj všeč? Predvsem to, 
da v gospodarstvu znamo stopiti skupaj, da 
znamo sodelovati, tudi s konkurenti, da so 
bile naše razprave vedno strpne, da je bila 
med nami vedno prisotna pozitivna energi-
ja, da me zaradi vsega tega to dodatno vo-
lontersko delo ni utrujalo, ampak mi je ve-
dno vlilo novega optimizma in zavedanja, da 
ni vse tako črno. 

»Kaj mi je bilo pri desetletnem 
vodenju naše zbornice najbolj všeč? 
Predvsem to, da v gospodarstvu 
znamo stopiti skupaj, da znamo so-
delovati, tudi s konkurenti …«

Svojo funkcijo sem opravljala zelo skrb-
no, saj sem razumela večkratno izvolitev za 
predsednico SŠGZ kot veliko zaupanje naj-
bolj pomembnega dela regijskega gospodar-
stva. Svoji komunikaciji z okoljem, s politi-
ko, sem posvečala veliko pozornosti, saj sem 
se ves čas zavedala, da govorim v imenu celo-
tnega gospodarstva SAŠA; v tem delu je bilo 
moje delo pravzaprav najbolj zahtevno in is-
kreno upam, da sem ga dobro opravila.

Prav vsem članom SŠGZ se za 10-letno za-
upanje iskreno zahvaljujem in vsem čestitam  
ob praznovanju 10. rojstnega dne naše sku-
pne in pravno samostojne poti. 

Vse najboljše, SŠGZ!

Rudarska cesta 6A/IV
3320 Velenje

Tel. 03/898-4202
Faks: 03/898-4206

E-pošta: ssgz@ssgz.si
Internet: www.ssgz.si 

URADNE URE:
- ponedeljek, torek, četrtek: 

8.00 – 14.00
- sreda: 8.00 – 16.00
- petek: 8.00 – 12.00
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POSLOVANJE GOSPODARSKIH DRUŽB V SAŠA REGIJI V LETU 2016

Pozitivne kazalnike zasenčila izguba v oskrbi z 
električno energijo 

Na območju SAŠA regije je v letu 2016 po-
slovalo skupno 3.194 gospodarskih subjek-
tov, od tega 1.103 gospodarske družbe, 2.084 
samostojnih podjetnikov in 7 zadrug. Letna 
poročila za minulo leto je oddalo 1.553 samo-
stojnih podjetnikov, preostalih 531 jih je bilo 
obdavčenih na podlagi ugotovljenega dobič-
ka z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki 
niso zavezani k predložitvi letnih poročil. Iz 
tega razloga njihovi rezultati v tem poročilu 
niso zajeti. 

Omenjeni gospodarski subjekti so skupaj:
• zaposlovali 17.342 delavcev oziroma 

3,0 % več kakor v letu 2015;
• ustvarili 2.308.916 tisoč evrov pri-

hodkov (+ 3,6 %);
• ustvarili 2.299.753 tisoč evrov od-

hodkov (- 15,3 %);
• ustvarili 631.924 tisoč evrov neto do-

dane vrednosti (+ 4,3 %);
• izkazali 67.626 tisoč evrov čistega do-

bička (+ 6,6 %), 
• izkazali 62.894 tisoč evrov čiste izgu-

be, ki predstavlja 11 % čiste izgube, 
izkazane v letu 2015;

• izkazali 4.732 tisoč evrov neto čiste-
ga dobička, medtem ko so predlani 
poslovali z neto čisto izgubo v višini 
492.476 tisoč evrov.

Glede na število gospodarskih subjektov 
je bilo lani v SAŠA regiji največ samostojnih 
podjetnikov (58,3 %), gospodarskih družb je 
bilo 41,4 %, zadrug pa 0,3 %. Glede na število 
zaposlenih v gospodarstvu SAŠA regije so naj-
večji delež predstavljale gospodarske druž-
be (91,8 %), samostojni podjetniki so ime-
li 7,8-odstotni delež, zadruge pa 0,4 %. Upo-
števajoč obseg prihodkov so prav tako da-
leč največji delež predstavljale gospodarske 
družbe (93,2 %), samostojni podjetniki so 
ustvarili 6,1 % prihodkov, zadruge pa 0,7 %.

Struktura gospodarskih subjektov v SAŠA regiji po številu zaposlenih 

Število zaposlenih v gospodarskih družbah SAŠA regije po letih 

Število zaposlenih v gospodarskih družbah SAŠA regije glede na velikost 

Gospodarske družbe so v letu 2016:
• zaposlovale 15.919 delavcev oziroma 

2,7 % več kakor v letu 2015;
• ustvarile 2.152.132 tisoč evrov pri-

hodkov (+ 3,3 %);
• ustvarile 2.153.544 tisoč evrov od-

hodkov (- 16,5 %);
• ustvarile 587.965 tisoč evrov neto 

dodane vrednosti (+ 4,0 %) oziroma 
36.934 evrov neto dodane vrednosti 
na zaposlenega (+ 1,2 %);

• izkazale 56.066 tisoč evrov čistega 
dobička (+ 6,6 %), pri čemer sta s či-
stim dobičkom sklenili poslovno leto 
dve tretjini gospodarskih družb;

• izkazale 61.905 tisoč evrov čiste izgu-
be, ki predstavlja 11 odstotkov čiste 
izgube, izkazane v letu 2015;
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• izkazale 5.839 tisoč evrov neto čiste 
izgube, kar je dobra desetina neto či-
ste izgube, izkazane v predpreteklem 
letu.

Pregled podatkov o poslovanju gospodar-
skih družb SAŠA regije za minulo desetletno 
obdobje pokaže, da se je v tem času njihovo 
število, kljub krizi, neprestano povečevalo, z 
bistveno drugačnim trendom pa se je spremi-
njalo število zaposlenih v gospodarskih druž-
bah. Po predkriznem vrhuncu leta 2008, ko 
so družbe zaposlovale 20.487 delavcev, se je 
število zaposlenih zmanjševalo vse do leta 
2015, ko se je prvič po sedmih letih povečalo 
(+ 0,2 %), v letu 2016 pa beležimo odločnejši 
odboj od dna (+ 2,7 %).

ZBIRNI REZULTATI GOSPODARSKIH DRUŽB

Prihodki
Prihodki gospodarskih družb v SAŠA regiji 

so v letu 2016 znašali 2.152.132 tisoč evrov, 
od tega so poslovni prihodki predstavlja-
li 98,1-odstotni delež, finančni prihodki 1,7 
%, drugi prihodki pa 0,2 %. Čisti prihodki od 
prodaje so se lani zaradi rasti domače potro-
šnje in rasti izvoza v primerjavi z letom prej 
povečali za 4,2 % in so znašali 2.083.850 ti-
soč evrov. Obseg prihodkov od prodaje na do-
mačem trgu se je povečal za 2,9 % na 956.774 
tisoč evrov, obseg prihodkov na trgu EU za 8,6 
% in je znašal 801.206 tisoč evrov, obseg pri-
hodkov na trgih izven EU pa se je zmanjšal za 
1,9 % in je padel na 325.870 tisoč evrov. 

Primerjava prihodkov gospodarskih družb v 
obdobju 2007-2016 pokaže, da je njihov dvig 
v letu 2016 sicer spodbuden, vendar so pri-
hodki še vedno daleč pod nivojem pred krizo 
in tudi pod nivojem v letih 2009-2010, ko se 
je zgodil vmesni (začasni) obrat navzgor.

Odhodki
Družbe so v letu 2016 izkazale 2.153.533 ti-

soč evrov odhodkov, kar je bilo 14,0 % manj 
kakor v letu 2015. Večino celotnih odhodkov 
(96,6 %) so predstavljali poslovni odhodki, 
3,2 % finančni odhodki in 0,2 % drugi odhod-
ki.

Med poslovnimi odhodki so bili po obsegu 
največji stroški blaga, materiala in storitev 
(1.483.255 tisoč evrov), katerih delež je bil 
68,9 %, v primerjavi z letom 2015 so bili višji 
za 12,8 odstotne točke. Na drugem mestu po 
obsegu so bili stroški dela v višini 410.143 ti-

soč evrov, ki so se v primerjavi s predlanskim 
letom (predvsem zaradi novih zaposlitev) po-
večali za 4,3 % in so predstavljali 19-odsto-
tni delež. Stroški plač so se dvignili za 4,2 % 
in so znašali 290.639 tisoč evrov, njihov de-
lež v strukturi odhodkov se je z 11,0 % pov-
zpel na 13,5 %. 

Lanska povprečna mesečna bruto plača v 
gospodarskih družbah SAŠA regije je znašala 
1.521 evrov. Glede na leto prej je bila višja za 
1,4 %, še vedno pa slab odstotek zaostaja za 
povprečno plačo v gospodarskih družbah na 
nivoju Slovenije. 

Dodana vrednost in izguba na substanci
Dodano vrednost v znesku 590.011 tisoč 

evrov (+ 3,3 %) je lani ugotovilo štiri petine 
gospodarskih družb v SAŠA regiji, izgubo na 
substanci v znesku 2.047 tisoč evrov (- 65,6 
%) pa je izkazalo 14,3 % družb. Družbe so Prihodki gospodarskih družb SAŠA regije po letih (v 000 EUR)

Povprečna bruto plača v gospodarskih družbah SAŠA regije po občinah

Neto poslovni izid gospodarskih družb SAŠA regije po letih (v 000 EUR) 

lani ustvarile 587.965 tisoč evrov neto doda-
ne vrednosti (+ 4,0 %) oziroma 36.934 evrov 
na zaposlenega (+ 1,2 %). Stroškovna konku-
renčnost družb v regiji se je lani izboljšala, saj 
je bila rast neto dodane vrednosti večja od ra-
sti plač.
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Glede na dejavnost so največji obseg doda-
ne vrednosti ustvarile družbe s področja pre-
delovalnih dejavnosti (57,2 % celotnega ob-
sega), a je povprečno vsak zaposleni v teh de-
javnostih ustvaril 5,7 % manj neto dodane 
vrednosti od regijskega povprečja. 

Po kriteriju produktivnosti so izrazito nad 
povprečjem družbe s sedežem v občini Ljub-
no, saj je v teh družbah zaposleni v povprečju 
ustvaril več kot polovico več neto dodane vre-
dnosti od povprečja regije. Z nadpovprečno 
produktivnostjo se lahko pohvalijo tudi druž-
be na območju občin Luče, Nazarje, Šmartno 
ob Paki in Šoštanj

Čisti dobiček in čista izguba
Čisti dobiček gospodarskih družb je lani 

znašal 56.066 tisoč evrov (+ 6,6). Dobri dve 
tretjini družb v regiji sta poslovno leto 2016 
končali pozitivno.

Glede na dejavnost so tri petine čistega do-
bička regije ustvarile družbe s področja pre-
delovalnih dejavnosti. Dobro tretjino vsega 
ustvarjenega čistega dobička v regiji so ustva-
rile družbe s sedežem na območju Mestne obči-
ne Velenje. Pomemben delež ustvarjenega do-
bička so ustvarile še družbe iz občine Ljubno 
(32,1 %) in družbe iz občine Nazarje (17,4 %).

Leto 2016 je s čisto izgubo v višini 61.905 
tisoč evrov končalo 26,6 % družb. Te družbe 
so zaposlovale 1.205 oseb ali 7,6 % vseh za-
poslenih v regiji. Obseg čiste izgube na re-
gijskem nivoju se je v primerjavi z letom prej 
zmanjšal skoraj za devet desetin; tri četrti-
ne te izgube so ustvarile družbe iz dejavnosti 

oskrbe z električno energijo, plinom in paro, 
slabo desetino izgube pa družbe iz predelo-
valnih dejavnosti.

Čista izguba družb SAŠA regije je v letu 
2016 presegla čisti dobiček, zato so družbe 
poslovno leto zaključile z neto celotno izgubo 
v znesku 1.412 tisoč evrov, po odbitku davkov 
pa je regijska neto čista izguba znašala 5.839 
tisoč evrov.

REZULTATI POSLOVANJA GOSPODARSKIH 
DRUŽB GLEDE NA VELIKOST

Večina gospodarskih družb v SAŠA regi-
ji (1.023 oziroma 92,7 %) sodi v kategorijo 
mikro podjetij. Lani so te družbe zaposlovale 
2.908 (18,3 %) delavcev in so z 10,1 % sred-
stev ustvarile 229.477 tisoč evrov (11,0 %) či-
stih prihodkov od prodaje. Mikro družbe so 
ustvarile 13,4 % neto dodane vrednosti go-
spodarskih družb (+ 0,4 odstotne točke), po-
slovno leto pa so zaključile z neto čistim do-
bičkom v višini 7.141 tisoč evrov, medtem ko 
so predlani poslovale z neto čisto izgubo v vi-
šini 2.086 tisoč evrov.

V letu 2016 je bilo v regiji 51 (4,6 %) majh-
nih družb, ki so zaposlovale 1.797 delavcev 
(11,3 %), ustvarile 166.627 tisoč evrov (8,0 
%) čistih prihodkov od prodaje in imele 5,8 % 
vseh sredstev. Majhne družbe so ustvarile 9,7 
% neto dodane vrednosti vseh družb SAŠA re-
gije (+ 1,2 odstotne točke) in leto 2016 skle-
nile brez neto čistega dobička oziroma neto 
čiste izgube, medtem ko so leto 2015 zaklju-
čile z neto čistim dobičkom v višini 2.192 ti-
soč evrov.

21 (1,9 %) srednje velikih družb je lani za-
poslovalo 3.149 delavcev (19,8 %), ustvarilo 
307.118 tisoč evrov čistih prihodkov od pro-
daje (14,7 %) in imelo 8,6 % sredstev. Sre-
dnje družbe so ustvarile 17,2 % neto dodane 
vrednosti regije (- 3,3 odstotne točke), po-
slovno leto pa so zaključile z neto čistim do-
bičkom v višini 8.498 tisoč evrov (- 44,9 %). 
Delež srednje velikih gospodarskih družb se je 
v primerjavi z letom 2015 po vseh naštetih ka-
zalnikih zmanjšal. 

8 velikih gospodarskih družb je v letu 2016 
zaposlovalo 8.066 delavcev (50,7 %), ustva-

Struktura zaposlenih v gospodarskih družbah SAŠA regije in Slovenije glede na 
velikost 

Neto čisti dobiček gospodarskih družb SAŠA regije glede na velikost (v 000 EUR) 

Čisti prihodki od prodaje gospodarskih družb SAŠA regije glede na velikost
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rilo 1.380.628 tisoč evrov čistih prihodkov od 
prodaje (66,3 %) in imelo 75,5 % vseh sred-
stev. Velike družbe so ustvarile 59,7 % (+ 
1,6 odstotne točke) neto dodane vrednosti, 
končni rezultat njihovega lanskega poslova-
nja pa je bila neto čista izguba v višini 21.479 
tisoč evrov, ki je znašala dobre 4 odstotke 
predlanske izgube.

Velike gospodarske družbe so bile lani edi-
ne v SAŠA regiji, ki so poslovale z neto čisto 
izgubo, podrobnejša analiza pa pokaže, da je 
velika večine te izgube nastala v eni od pa-
nog.

REZULTATI POSLOVANJA GOSPODARSKIH 
DRUŽB PO DEJAVNOSTIH

Največ gospodarskih družb – 214 (+ 0,9 %) 
oziroma 19,4 % vseh v SAŠA regiji je lani po-
slovalo na področju strokovnih, znanstvenih 
in tehničnih dejavnosti. Po številu so se na 
drugo mesto uvrstile družbe s področja trgo-
vine in vzdrževanja ter popravil motornih vo-
zil, teh je bilo 207 (- 1,0 %) oziroma 18,8 %. 
Družb s področja predelovalnih dejavnosti je 
bilo 182 (+ 2,8 %) oziroma 16,5 %, družb s 
področja gradbeništva pa je bilo 155 (+ 2,0 

%) oziroma 14,0 %. Navedene štiri dejavnosti 
so po številu gospodarskih družb predstavlja-
le 68,7-odstotni delež.

Daleč največ zaposlenih – 9.694 (+ 4,8 %) 
- so tudi v letu 2016 imele predelovalne de-
javnosti. V primerjavi z letom 2015 se je nji-
hov delež povečal za 1,2 odstotne točke in je 
dosegel 60,9 %. Gradbeništvo se je, merjeno 
po številu zaposlenih, lani zavihtelo na drugo 
mesto v regiji. Število zaposlenih v tej panogi 
se je povečalo za 4,9 % na 1.318, kar je pome-
nilo 8,3-odstotni delež vseh zaposlenih v go-
spodarskih družbah. Število zaposlenih v ru-
darstvu je lani padlo za 3,5 % na 1.221, njihov 
delež pa je znašal 7,7 % (leta 2015 8,2 %). 
Delež omenjenih treh dejavnosti je po številu 
zaposlenih znašal 76,9 %, deleže ostalih de-
javnosti pa je mogoče razbrati s slike na levi.

Tudi po kriteriju čistih prihodkov od proda-
je so v SAŠA regiji daleč v ospredju predelo-
valne dejavnosti: lani so ustvarile 1.322.286 
tisoč evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 

Zaposleni v gospodarskih družbah SAŠA regije po dejavnostih

Struktura gospodarskih družb SAŠA regije po dejavnostih 

Neto poslovni izid gospodarskih družb SAŠA regije po dejavnostih

bilo 4,0 % več kot leto prej, njihov delež pa je 
znašal 63,5 % in se v primerjavi z letom 2015 
ni spremenil. 

Najvišji znesek neto dodane vrednosti so 
v letu 2016 ustvarile gospodarske družbe s 
področja predelovalnih dejavnosti, znašal je 
336.109 tisoč evrov in je bil 1,3 % nižji kot 
predlani. Delež neto dodane vrednosti pre-
delovalnih dejavnosti je lani znašal 57,2 % in 
je bil za tri odstotne točke nižji kot leto prej. 
Neto dodana vrednost je bila sicer ustvarjena 
v vseh panogah.

V letu 2016 so z neto čistim dobičkom v 
SAŠA regiji poslovale gospodarske družbe v 
dvanajstih od skupno osemnajstih dejavno-
sti. Največ neto čistega dobička so zabeležile 
predelovalne dejavnosti, in sicer 27.921 tisoč 
evrov, kar je bilo 7,8 % več kot leto prej ozi-
roma 65,4 % celotnega neto čistega dobička 
gospodarskih družb. 

REZULTATI POSLOVANJA GOSPODARSKIH 
DRUŽB PO OBČINAH

Daleč največ gospodarskih družb – 684 ozi-
roma 62,0 % - je bilo v letu 2016 registriranih 
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na območju Mestne občine Velenje, njihov de-
lež pa se je v primerjavi z letom 2015 povečal 
za 0,2 odstotne točke. Po številu registrira-
nih družb je na drugem mestu Občina Šoštanj 
s 116 družbami (- 4,1 %) oziroma 10,5-odsto-
tnim deležem, na tretje mesto pa se po tem 
kriteriju uvršča Občina Mozirje z 81 družba-
mi (- 1,2 %) oziroma 7,3-odstotnim deležem.

Tudi po številu zaposlenih v gospodarskih 
družbah je v SAŠA regiji v ospredju Mestna 
občina Velenje. Velenjske družbe so lani za-
poslovale 11.457 delavcev, kar je bilo odsto-
tek več kot leto prej, njihov delež pa je s 73,2 
% padel na 72,0 %. Gospodarske družbe v ob-
čini Nazarje so lani imele 1.659 zaposlenih (+ 
6,5 %) in povečale svoj delež za 0,3 odstotne 

točke na 10,4 %. Gospodarske družbe na ob-
močju Občine Šoštanj so lani povečale število 
zaposlenih za 10,3 % na 1.281, kar je pome-
nilo 8,0-odstotni delež (+ 0,5 odstotne točke 
glede na leto 2015). 

Čisti prihodki od prodaje gospodarskih 
družb na območju Mestne občine Velenje so 
lani znašali 1.278.001 tisoč evrov in so bili za 
2,0 % višji kot leto pred tem, predstavljali pa 
so 61,3-odstotni delež (- 1,3 odstotne toč-
ke). Gospodarske družbe na območju Občine 
Nazarje so v letu 2016 ustvarile 323.114 tisoč 
evrov čistih prihodkov od prodaje (+ 3,3 %), 
kar je pomenilo 15,5-odstotni delež (- 0,1 od-
stotne točke). Šoštanjske gospodarske druž-
be so ustvarile 269.916 tisoč evrov čistih pri-
hodkov od prodaje, kar je bilo 15,6 % več kot 
predlani, njihov delež se je z 11,7 % povzpel 
na 13,0 %. 

Gospodarske družbe z območja Mestne 
občine Velenje so v minulem letu ustvari-
le 383.053 tisoč evrov neto dodane vredno-
sti, 2,9 % več kot leto prej, delež njihove neto 
dodane vrednosti pa je znašal 65,1 % in je bil 
za 0,8 odstotne točke nižji kot leta 2015. Go-
spodarske družbe iz občine Nazarje so ustva-
rile 67.046 tisoč evrov neto dodane vrednosti 
(- 1,3 %), njihov delež je z 12,0 % v letu 2015 
lani padel na 11,4 %. Gospodarske družbe iz 

občine Šoštanj so lani ustvarile 64.529 tisoč 
evrov neto dodane vrednosti, kar je bilo 7,3 % 
več kot leto pred tem, na ta način se je njihov 
delež z 10,6 % povečal na 11,0 %. 

V letu 2016 so v SAŠA regiji največ neto či-
stega dobička ustvarile gospodarske družbe 
na območju Občine Ljubno, in sicer 17.791 ti-
soč evrov, kar je bilo 41,7 % vsega neto čiste-
ga dobička gospodarskih družb. Gospodarske 
družbe z območja Mestne občine Velenje so 
lani ustvarile 10.788 tisoč evrov neto čiste-
ga dobička (25,3 % celotnega neto čistega 
dobička gospodarskih družb), medtem ko so 
predlansko leto sklenile z neto čisto izgubo v 
višini 77.629 tisoč evrov. Gospodarske družbe 
z območja Občine Nazarje so v letu 2016 po-
slovale z neto čistim dobičkom v višini 8.678 
tisoč evrov, ki je predstavljal 20,3 % celotne-
ga neto čistega dobička gospodarskih družb 

SAŠA regije, v primerjavi z letom 2015 je bil 
nižji za 17,9 %. 

Veliko večino (96,5 %) lanskoletne neto či-
ste izgube gospodarskih družb v SAŠA regi-
ji so ustvarile gospodarske družbe z območja 
Občine Šoštanj. Omenjena neto čista izguba 
je znašala 46.834 tisoč evrov in je bila bistve-
no nižja od predlanske (- 89,6 %), poleg šo-
štanjskih pa so z neto čisto izgubo poslova-
le le še gospodarske družbe na območju Ob-
čine Solčava.

DELEŽ GOSPODARSKIH DRUŽB SAŠA REGIJE 
V DRŽAVNEM MERILU

Delež števila gospodarskih družb SAŠA re-
gije v strukturi slovenskega gospodarstva je 
lani, v primerjavi z letom 2015, ostal nespre-
menjen (1,7 %), enako velja tudi za delež šte-
vila zaposlenih (3,5 %), delež prihodkov (2,5 
%) in delež čistih prihodkov od prodaje na 
tujih trgih. Delež čistih prihodkov od proda-
je se je lani dvignil z 1,9 % (2015) na 2,6 %, 
medtem ko je delež odhodkov padel s 3,2 % 
(2015) na 2,7 %. 

Število zaposlenih v gospodarskih družbah SAŠA regije po občinah 

Delež gospodarskih družb SAŠA regije v slovenskem merilu

Osnovni kazalniki poslovanja gospodarskih družb SAŠA regije in primerjava s 
slovenskim povprečjem

Delež vrednosti aktive na dan 31. 12. 2016 
je bil 3,5 % in se je v primerjavi z deležem na 
dan 31. 12. 2015 znižal za 0,1 odstotne toč-
ke. Delež čistega dobička je prav tako padel 
za 0,1 odstotne točke na 1,3 %, delež čiste iz-
gube pa je lani znašal 5,5 %, medtem ko je 
predlani predstavljal kar 27,1 % celotne čiste 
izgube slovenskih gospodarskih družb. Delež 
neto dodane vrednosti se je s 3,1 % znižal na 
3,0 %.

Viri:
- Danica Kamnik: Informacija o poslovanju 

gospodarskih družb in zadrug s področja Sa-
vinjsko-šaleške regije v letu 2015. AJPES, Izpo-
stava Velenje, maj 2016.

- Ajpes, Izpostava Velenje: Informacija o po-
slovanju gospodarskih družb, samostojnih pod-
jetnikov in zadrug v SAŠA regiji v letu 2016. Ve-
lenje, maj 2017.
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POSLOVANJE SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV V SAŠA REGIJI V LETU 2016

Najboljši neto poslovni izid po letu 2008
V letu 2016 je bilo v SAŠA regiji v poslov-

ni register na novo vpisanih 381 podjetnikov, 
izbrisanih pa 272. Letna poročila je za leto 

je začel upad, ki se je nadaljeval tudi v letu 
2016. Če bi k številu podjetnikov, ki so odda-
li letna poročila za lansko leto, prišteli normi-

rance, bi bilo njihovo skupno število večje kot 
v letu 2015. 

Samostojni podjetniki so lani:
• zaposlovali 1.359 delavcev oziroma 

5,3 % več kot v letu 2015;
• ustvarili 140.924 tisoč evrov prihod-

kov oziroma 7,6 % več kakor v letu 
2015;

• izkazali 130.337 tisoč evrov odhodkov 
oziroma 7,6 % več kakor leto prej;

• ustvarili 42.476 tisoč evrov neto do-
dane vrednosti oziroma 8,6 % več ka-
kor v letu 2015;

• izkazali 11.549 tisoč evrov podjetni-
kovega dohodka oziroma 6,8 % več 
kakor v letu 2015 (podjetnikov doho-
dek je ugotovilo 85 % vseh samostoj-
nih podjetnikov);

• izkazali negativni poslovni izid v zne-
sku 962 tisoč evrov oziroma 1,3 % 
manj kakor v letu 2015 (negativni po-
slovni izid je ugotovilo 14 % vseh sa-

mostojnih podjetnikov);
• skupaj ugotovili neto podjetnikov do-

hodek v znesku 10.587 tisoč evrov ozi-
roma 7,6 % več kakor v letu 2015;

• imeli na dan 31. 12. 2016 101.047 ti-
soč evrov sredstev oziroma obvezno-
sti do virov sredstev, kar je bilo 1,4 % 
več kakor na dan 31. 12. 2015;

• imeli na dan 31. 12. 2016 57.037 tisoč 
evrov dolgoročnih sredstev oziroma 
6,0 % več kot konec leta 2015;

• imeli na dan 31. 12. 2016 43.501 tisoč 
evrov kratkoročnih sredstev oziroma 
5,1 % več kot konec leta 2015;

• imeli 57.138 tisoč evrov podjetniko-
vega kapitala oziroma 1,8 % manj ka-
kor na dan 31. 12. 2015 (delež kapita-Število zaposlenih pri samostojnih podjetnikih v SAŠA regiji v letih 2007-2016

Prihodki samostojnih podjetnikov SAŠA regije po letih (v 000 EUR)

2016 predložilo 1.553 podjetnikov, od tega 
1.547 mikro in 6 majhnih podjetnikov, med-
tem ko srednje velikih in velikih podjetnikov 
v regiji ni bilo. V primerjavi z letom 2015 je 
omenjeno število podjetnikov nižje za 2,6 %, 
pri čemer je treba poudariti, da je na manj-
še število zavezancev vplivalo povečanje šte-
vila podjetnikov, obdavčenih na podlagi ugo-
tovljenega dobička z upoštevanjem normira-
nih odhodkov (normirancev), ki niso zavezani 
k predložitvi letnega poročila; teh je bilo lani 
v SAŠA regiji 531. 

Pregled podatkov o poslovanju samostoj-
nih podjetnikov v SAŠA regiji za minulo de-
setletje pokaže, da se je število samostojnih 
podjetnikov, ki so predložili letna poročila, 
povečevalo do vključno leta 2011, nato pa se 

Število samostojnih podjetnikov SAŠA regije po letih
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la v virih sredstev je znašal 56,5 % in 
je bil za 1,9 odstotne točke manjši kot 
ob koncu leta 2015);

• ohranili skoraj nespremenjen nivo 
dolgoročnih obveznosti;

• povečali kratkoročne obveznosti za 
9,3 %.

Število zaposlenih pri samostojnih podje-
tnikih v SAŠA regiji se je zmanjševalo vse od 
začetka krize leta 2008 dalje do leta 2015. 
Lani se je trend zaposlovanja po sedmih letih 
obrnil navzgor. 

ZBIRNI REZULTATI POSLOVANJA 
SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Prihodki 
Samostojni podjetniki so v letu 2016 ustva-

rili 140.924 tisoč evrov prihodkov oziroma 7,6 
% več kakor v letu 2015. Struktura prihodkov 
se v primerjavi s preteklim letom ni bistveno 
spremenila. Večino celotnih prihodkov samo-
stojnih podjetnikov (99,5 %) so predstavlja-
li poslovni prihodki, ostalih 0,5 % pa finanč-
ni in drugi prihodki. Čisti prihodki od proda-
je na domačem trgu so lani znašali 119.302 ti-
soč evrov in so bili glede na leto 2015 višji za 
5,3 %. V strukturi prihodkov so čisti prihod-
ki od prodaje na domačem trgu predstavljali 
84,7-odstotni delež.

Čisti prihodki od prodaje na trgih EU so lani 
znašali 17.675 tisoč evrov in so bili za 28,9 % 
nižji kot leto prej, čisti prihodki od prodaje na 
trgih izven EU pa so dosegli 1.139 tisoč evrov, 
kar je bilo 5,0 % več kot v letu 2015. 

Odhodki
Samostojni podjetniki so v letu 2016 ugo-

tovili 130.337 tisoč evrov odhodkov oziroma 
7,6 % več kakor v letu 2015. Večino celotnih 
odhodkov (99,3 %) so predstavljali poslovni 
odhodki, 0,7 % pa finančni in drugi odhodki. 
Pretežni del poslovnih odhodkov (66,0 %) so 
predstavljali stroški blaga, materiala in sto-
ritev, ki so bili v primerjavi z letom 2015 viš-
ji za 8,2 %. 

Stroški dela so pri samostojnih podjetni-
kih pomenili 16,7 % vseh odhodkov. Znašali so 
21.783 tisoč evrov, 6,8 % več kakor v letu 2015. 
Stroški plač so v lanskem letu znašali 15.576 ti-
soč evrov in so bili za 6,9 % višji kot predlani. 

V letu 2016 je bila povprečna mesečna bru-
to plača na zaposlenega pri samostojnih pod-
jetnikih v SAŠA regiji 955 evrov in je bila za 

1,5 % višja kakor v letu 2015. Kljub temu je 
bila za 1,9 % nižja od povprečne mesečne pla-
če na republiškem nivoju, občutno nižja (- 
37,2 %) pa je bila tudi v primerjavi s povpreč-
no mesečno plačo zaposlenih v gospodarskih 
družbah SAŠA regije. Navedeno odstopanje je 
delno tudi posledica dejstva, da v maso plač 
zaposlenih pri s. p. niso vštete »plače« nosil-
cev dejavnosti.

Poslovna uspešnost, merjena s kazalnikom 
celotne gospodarnosti (razmerje med skupni-
mi prihodki in skupnimi odhodki), je v primer-
javi z letom 2015 ostala nespremenjena, zna-
šala je 1,081. Podjetniki so na 100 evrov od-

hodkov ustvarili 108,1 evrov prihodkov. V slo-
venskem merilu je bil kazalnik skoraj identi-
čen, znašal je 1,082.

Dodana vrednost in izguba na substanci
Dodano vrednost v višini 42.782 tisoč evrov 

(+ 9,4 %) je lani ugotovilo devet desetin sa-
mostojnih podjetnikov v SAŠA regiji, izgubo 
na substanci v višini 307 tisoč evrov (- 8,1 %) 
pa preostala desetina. 

Samostojni podjetniki so v letu 2016 ustva-
rili 42.476 tisoč evrov neto dodane vrednosti 
oziroma 8,6 % več kakor v letu 2015. Ustvari-
li so jo v vseh dejavnostih in v vseh občinah 

Samostojni podjetniki SAŠA regije po dejavnostih 

Neto poslovni izid samostojnih podjetnikov SAŠA regije po letih (v 000 EUR) 
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SAŠA regije, največ pa v predelovalnih dejav-
nostih (26 %), prometu in skladiščenju (21 
%) ter gradbeništvu (13 %). 

Neto dodana vrednost na zaposlenega je 
znašala 14.586 evrov (+ 7,6 %), pri čemer ve-
lja opozoriti, da so v ta izračun vključeni tudi 
nosilci dejavnosti. Omenjeni znesek je za 12 
% višji od republiškega povprečja, kar pome-
ni, da so bili samostojni podjetniki SAŠA regi-
je bolj produktivni.

Podjetnikov dohodek in negativni po-
slovni izid

Podjetnikov dohodek (dobiček) je razlika 
med celotnimi prihodki in odhodki oziroma 
stroški. Podjetnikov dohodek v znesku 11.549 
tisoč evrov (+ 6,8 %) je v letu 2016 ugotovi-
lo 85 % samostojnih podjetnikov v SAŠA regi-
ji. Negativni poslovni izid v znesku 962 tisoč 
evrov (- 1,3 %) je v letu 2016 imelo 15 % sa-
mostojnih podjetnikov v SAŠA regiji. 

Samostojni podjetniki v SAŠA regiji so vsa 
leta minulega desetletja poslovali pozitivno, 
se je pa njihov neto rezultat po velikem padcu 
v letu 2009 do predlani gibal v razponu med 
devetimi in desetimi milijoni evrov. Lani se je 
neto poslovni izid samostojnih podjetnikov 
približal enajstim milijonom, kar je najboljši 
rezultat po letu 2008.

S pozitivnim rezultatom so preteklo po-
slovno leto sklenili samostojni podjetniki v 
vseh dejavnostih in vseh občinah SAŠA regi-
je. Izboljšal se je tudi kazalnik čiste dohod-
kovnosti poslovnih prihodkov (razmerje med 
neto podjetnikovim dohodkom in prihodki iz 
poslovanja); znašal je 0,075 in se je izenačil s 
slovenskim povprečjem. To pomeni, da so sa-
mostojni podjetniki lani na 100 evrov dose-
ženih poslovnih prihodkov ugotovili 7,5 evra 
neto dohodka.

REZULTATI POSLOVANJA SAMOSTOJNIH 
PODJETNIKOV GLEDE NA VELIKOST

Velika večina samostojnih podjetnikov v 
SAŠA regiji (1.547 oziroma 99,6 %) glede na 
določbe zakona o gospodarskih družbah spada 
v kategorijo mikro podjetnikov, majhnih pod-
jetnikov je bilo lani šest, srednjih in velikih sa-
mostojnih podjetnikov pa v regiji ni bilo. 

Mikro podjetniki so v letu 2016 zaposlova-
li 1.211 delavcev (89,1 %) in ustvarili 121.124 
tisoč evrov (85,9 %) prihodkov vseh samo-
stojnih podjetnikov. 175 mikro podjetnikov 
je ustvarilo 14.409 tisoč evrov (76,6 %) čistih 
prihodkov od prodaje na tujih trgih. Dodano 
vrednost v višini 37.668 tisoč evrov (88,0 %) 
je ustvarilo 1.388 mikro podjetnikov, izgubo 
na substanci v višini 307 tisoč evrov (100,0 
%) pa 153 podjetnikov. Neto dodana vre-
dnost je tako znašala 37.361 tisoč evrov (88,0 
%). Podjetnikov dohodek, katerega znesek je 
bil 10.998 tisoč evrov, je zabeležilo 1.321 mi-
kro samostojnih podjetnikov, 220 mikro pod-
jetnikov pa je poslovno leto sklenilo z nega-
tivnim poslovnim izidom v skupni višini 962 
tisoč evrov. Skupni neto podjetnikov doho-
dek mikro podjetnikov je tako znašal 10.036 
tisoč evrov.

Šest majhnih podjetnikov je imelo 148 za-
poslenih (10,9 %), ustvarili so 19.800 tisoč 
evrov (14,1 %) prihodkov, od tega 4.406 tisoč 
evrov (23,4 %) čistih prihodkov od prodaje na 
tujih trgih. Vsi majhni podjetniki so ustvari-
li dodano vrednost, le-ta je znašala 5.115 ti-
soč evrov (12,0 %). Ker izgube na substanci 
ni bilo, je omenjeni znesek hkrati tudi znesek 
neto dodane vrednosti majhnih podjetnikov. 
Vseh šest majhnih podjetnikov v SAŠA regiji je 
ugotovilo podjetnikov dohodek, znašal je 551 
tisoč evrov in je predstavljal 4,8 % celotnega 
podjetnikovega dohodka in 5,2 % neto podje-
tnikovega dohodka. 

REZULTATI POSLOVANJA SAMOSTOJNIH 
PODJETNIKOV GLEDE NA DEJAVNOST 

Največ samostojnih podjetnikov v SAŠA re-
giji - 242 (štirje manj kot leta 2015) oziroma 
15,6 % se je v letu 2016 ukvarjalo z gradbeni-
štvom, sledijo predelovalne dejavnosti - 199 

(eden več kot predlani) oziroma 12,8 %, stro-
kovne, znanstvene in tehnične dejavnosti - 
197 (17 manj kot leto prej) oziroma 12,7 % 
in trgovina ter vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil - 196 (12 manj) oziroma 12,6 %. 
Omenjene štiri dejavnosti skupaj predstavlja-
jo 53,7-odstotni delež. 

Največ zaposlenih, in sicer 361 (26,6 %), 
kar je bilo 31 manj kot leto prej, so v letu 2016 
imeli samostojni podjetniki, ki opravljajo pre-
delovalne dejavnosti. V dejavnosti gradbeni-
štva je bilo zaposlenih 237 delavcev (17,5 %) 
oziroma štirje manj kot leta 2015, v dejavno-
sti prometa in skladiščenja pa 224 delavcev 
(16,5 %) oziroma 68 več kot predlani. V na-
vedenih treh dejavnostih je bilo zaposlenih 
60,6 % vseh delavcev pri samostojnih podje-
tnikih. 

Največji delež čistih prihodkov od proda-
je (24,3 %) so tudi lani, tako kot v letu 2015, 
ustvarili samostojni podjetniki s predeloval-
nimi dejavnostmi. Njihov znesek je bil 33.493 
tisoč evrov in se je v primerjavi z letom prej 
povečal za 1,2 %. 30.331 tisoč evrov (22,0 %) 
čistih prihodkov od prodaje so ustvarili sa-
mostojni podjetniki v dejavnosti prometa in 
skladiščenja, ki so svoj delež povečali za 5,9 
odstotne točke.  

Najvišji znesek neto dodane vrednosti – 
11.178 tisoč evrov oziroma 26,3 % - so zabe-

ležili samostojni podjetniki s predelovalnimi 
dejavnostmi, ki so s tem svoj rezultat iz leta 
2015 izboljšali za 1,0 %. V prometu in skladi-
ščenju so ugotovili 8.973 tisoč evrov (21,1 %) 
neto dodane vrednosti, kar je bilo 39,3 % več 
kot leto pred tem. V gradbeništvu je lani neto 
dodana vrednost znašala 5.635 tisoč evrov 
(13,3 %) in je bila za desetinko odstotka nižja 
kot predlani. Samostojni podjetniki v navede-
nih treh dejavnostih so ustvarili 60,7 % lan-
skoletne neto dodane vrednosti.

Neto podjetnikov dohodek so ugotovili sa-
mostojni podjetniki v vseh dejavnostih, naj-
več pa so ga ustvarili v predelovalnih dejav-
nostih, in sicer 2.549 tisoč evrov (24,1 %), 
kar je bilo 22,1 % več kot predlani. V prometu 
in skladiščenju so ustvarili 1.677 tisoč evrov 
(15,8 %) neto podjetnikovega dohodka, nji-
hov delež se je dvignil za 0,2 odstotne točke. 
V strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejav-
nostih je neto podjetnikov dohodek znašal 

1.323 tisoč evrov (12,5 %), v primerjavi z le-
tom 2015 je bil nižji za 11,5 %. 

REZULTATI POSLOVANJA SAMOSTOJNIH 
PODJETNIKOV PO OBČINAH

Največ samostojnih podjetnikov, ki so od-
dali letna poročila za leto 2016, je bilo regi-
striranih na območju Mestne občine Velenje, 
in sicer 658, kar je bilo 4,5 % manj kot leta 
2015, njihov delež v SAŠA regiji pa je zna-
šal 42,4 %. V občini Šoštanj je bilo registri-
ranih 205 podjetnikov, 1,4 % manj kot pre-
dlani, njihov delež pa je bil 13,2 %. V občini 
Mozirje so imeli lani 159 samostojnih podje-
tnikov, 1,8 % manj kot leto prej, njihov de-
lež pa je bil 10,2 %. Velenjski, šoštanjski in 
mozirski podjetniki so skupaj predstavljali 
65,8-odstotni delež vseh samostojnih pod-
jetnikov v SAŠA regiji.

Delež števila podjetnikov v ostalih obči-
nah je bil nižji od 10 %, njihovo število pa se 
je v primerjavi z letom 2015 povečalo v obči-
ni Ljubno (+ 6,7 %), občini Solčava (+ 7,7 %) 
in občini Rečica ob Savinji (+ 3,2 %), med-
tem ko se je v ostalih občinah zmanjšalo, pri 
čemer je potrebno upoštevati dejstvo, da v 
podatkih za leto 2016 niso zajeti podjetni-
ki, obdavčeni na podlagi ugotovljenega do-
bička z upoštevanjem normiranih odhodkov 

Število zaposlenih pri samostojnih podjetnikih SAŠA regije po dejavnostih
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(normiranci), ki niso zavezani k predložitvi 
letnih poročil.

Največje število zaposlenih – 456 oziroma 
33,6 % - so imeli v lanskem letu samostoj-
ni podjetniki iz Velenja, njihov delež pa se 
je znižal za 0,3 odstotne točke. 196 oziroma 
14,5 % zaposlenih so imeli samostojni pod-
jetniki v občini Šoštanj, njihov delež je padel 
za odstotno točko. Rečiški podjetniki so zapo-
slovali 194 delavcev, kar je pomenilo 14,3-od-
stotni delež, v primerjavi z letom prej se je le-
-ta dvignil za 2,8 odstotne točke. Podjetniki 
iz omenjenih treh občin so lani skupaj zapo-
slovali 62,4 % vseh delavcev pri samostojnih 
podjetnikih v SAŠA regiji.

Samostojni podjetniki z območja Mestne 
občine Velenje so lani ustvarili največji de-
lež čistih prihodkov od prodaje v regiji. Le-
-ta je znašal 29,3 % in je bil v primerjavi z le-
tom prej manjši za 3,1 odstotne točke, njego-
va vrednost je bila 40.463 tisoč evrov (- 2,6 
%). Samostojni podjetniki iz občine Rečica ob 
Savinji so v preteklem letu ustvarili 22.655 ti-
soč evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 
bilo skoraj polovico več kot predlani (+ 49,4 
%), njihov delež je zrasel za 4,6 odstotne toč-
ke na 16,4 %. Podjetniki iz občine Šoštanj so 
ustvarili 18.786 tisoč evrov čistih prihodkov 
od prodaje, 9,5 % več kot leta 2015, njihov 
delež se je povečal za 0,2 odstotne točke in je 
znašal 13,6 %. 

Obseg čistih prihodkov od prodaje so lani 
povečali samostojni podjetniki iz vseh občin 
SAŠA regije, z izjemo podjetnikov iz Nazarij (- 
0,1 %) in Šmartnega ob Paki (- 16,4 %).

Najvišji znesek neto dodane vrednosti so 
v letu 2016 ugotovili samostojni podjetniki 
iz Velenja, znašal je 12.676 tisoč evrov in je 
bil v primerjavi z letom 2015 višji za 5,3 %, v 
SAŠA regiji je predstavljal 29,8-odstotni de-
lež oziroma odstotno točko manj kot predla-
ni. Rečiški podjetniki so ustvarili 6.448 tisoč 
evrov (15,2 %) neto dodane vrednosti, kar je 
bilo 35,7 % več kot leto prej, šoštanjski pod-
jetniki pa 6.193 tisoč evrov (14,6 %) neto do-
dane vrednosti, kar je bilo 6,6 % več kot leto 
pred tem. 

Število samostojnih podjetnikov SAŠA regije po občinah

Število zaposlenih pri samostojnih podjetnikih SAŠA regije po občinah 

lotnega neto podjetnikovega dohodka v SAŠA 
regiji v letu 2016. S podjetnikovim dohod-
kom sta bili na nivoju regije »pokriti« neto či-
sta izguba gospodarskih družb in zadrug, kar 
je pripomoglo k temu, da je bil neto poslov-
ni izid SAŠA gospodarstva v minulem letu po-
zitiven.  

DELEŽ SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV SAŠA 
REGIJE V DRŽAVNEM MERILU

Delež števila samostojnih podjetnikov 
SAŠA regije je lani v slovenskem merilu, v pri-
merjavi z letom 2015, zrasel za desetinko od-
stotne točke na 2,7 %, delež števila zaposle-
nih pa se je dvignil za dve desetinki odstotne 
točke na 3,3 %. Delež prihodkov je bil prav 
tako višji za 0,2 odstotne točke in je znašal 
3,0 %, identično rast je doživel delež odhod-
kov, ki je tudi znašal 3,0 %. 

Samostojni podjetniki iz omenjenih treh 
občin so skupaj ustvarili 59,6 % neto doda-
ne vrednosti vseh podjetnikov v regiji. Poleg 
velenjskih so manj neto dodane vrednosti kot 
leta 2015 lani ugotovili še podjetniki iz obči-
ne Luče (- 1,9 %) in občine Šmartno ob Paki 
(- 16,2 %).

Samostojni podjetniki so lansko leto v vseh 
občinah v SAŠA regiji sklenili z neto podjetni-
kovim dohodkom. Z najvišjim neto podjetni-
kovim dohodkom so poslovno leto 2016 skle-
nili podjetniki na območju Mestne občine Ve-
lenje, znašal je 3.535 tisoč evrov (33,4 %) in 
je bil 3,4 % višji kot leto prej. Podjetniki iz 
občine Šoštanj so ugotovili 1.576 tisoč evrov 
(14,9 %) neto podjetnikovega dohodka, ki je 
bil 10,0 % višji kot leta 2015. Več kot milijon 
evrov podjetnikovega dohodka so ugotovili še 
podjetniki iz občine Mozirje, znašal je 1.211 
tisoč evrov oziroma 11,4 %, v primerjavi z re-
zultatom predpreteklega leta pa je bil višji za 
15,2 %.

Samostojni podjetniki iz občin Velenje, Šo-
štanj in Mozirje so skupaj ugotovili 59,7 % ce-

Delež vrednosti aktive na dan 31. 12. 2016 
je bil 3,2 % in se je v primerjavi z deležem 
na dan 31. 12. 2015 povečal za 0,2 odstotne 
točke. Delež podjetnikovega dohodka je zra-
sel za 0,2 odstotne točke na 2,9 %, delež ne-
gativnega poslovnega izida pa je padel z 2,2 
na 2,1 %. Delež neto dodane vrednosti sa-
mostojnih podjetnikov se je s 3,0 % dvignil 
na 3,3 %.

Viri:
- Danica Kamnik: Informacija o poslovanju 

samostojnih podjetnikov posameznikov s po-
dročja Savinjsko-šaleške regije v letu 2015. AJ-
PES, Izpostava Velenje, maj 2016.

- Ajpes, Izpostava Velenje: Informacija o po-
slovanju gospodarskih družb, samostojnih pod-
jetnikov in zadrug v SAŠA regiji v letu 2016. Ve-
lenje, maj 2017.
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POSLOVANJE ZADRUG V SAŠA REGIJI V LETU 2016

Kljub rasti prihodkov in dodane vrednosti na koncu 
izguba

V SAŠA regiji je lani poslovalo 7 zadrug (dve 
več kot v letu 2015), od tega 6 mikro zadrug in 
ena srednje velika. Njihov delež v slovenskem 
zadružnem prostoru je predstavljal 1,7 % gle-
de na število, 2,1 % glede na število zaposle-
nih in 2,2 % glede na celotne prihodke.

Zadruge v SAŠA regiji so v letu 2016:
• zaposlovale 64 delavcev oziroma štiri 

več (+ 6,7 %) kot v letu 2015;
• ustvarile 15.860 tisoč evrov prihodkov 

(+ 3,6 %), od tega 15.521 tisoč evrov 
(+ 4,7 %) čistih prihodkov od prodaje 
na domačem trgu;

• ustvarile 15.872 tisoč evrov odhodkov 
(+ 4,1 %);

• ustvarile 1.483 tisoč evrov neto do-
dane vrednosti (+ 5,1 %) oziroma 
23.295 evrov (- 0,9 %) neto dodane 
vrednosti na zaposlenega;

• izkazale 11 tisoč evrov čistega dobič-
ka oziroma le slabo petino predlan-
skega čistega dobička;

• izkazale 27 tisoč evrov čiste izgube, ki 
je bila v primerjavi z letom 2015 de-
vetkrat večja;

• izkazale 16 tisoč evrov neto čiste iz-
gube.

ZBIRNI REZULTATI POSLOVANJA ZADRUG

Prihodki
Zadruge v SAŠA regiji so lani za 3,6 % po-

večale prihodke, vse čiste prihodke od proda-
je pa so ustvarile na domačem trgu, medtem 
ko so v letu 2015 beležile tudi izvozne prihod-
ke v znesku 5 tisoč evrov. 

Obseg čistega dobička se je v primerjavi z 
letom 2015 opazno zmanjšal, na drugi strani 
pa se je skoraj podeseteril obseg čiste izgube, 
zato so zadruge poslovno leto 2016 zaključile 
z negativnim finančnim rezultatom.

Obseg celotnih prihodkov je bil v letu 2016 
nekoliko manjši od obsega celotnih odhod-
kov, tako je kazalnik celotne gospodarnosti 
znašal 0,996 (v letu 2015 1,005) in je bil ne-
koliko nižji od povprečja zadrug v Sloveniji. 
Prav tako je bil nižji od republiškega povpre-
čja tudi kazalnik gospodarnosti poslovanja 
(razmerje med poslovnimi prihodki in poslov-
nimi odhodki), ki je v regiji je znašal 0,995, 
na nacionalnem nivoju pa 1,002.

Odhodki
Večino odhodkov so predstavljali poslovni 

odhodki, in sicer 99,6 %, največjo težo pa so 
imeli stroški blaga, materiala in storitev. Ob-
seg stroškov dela v višini 1.226 tisoč evrov se 
je v primerjavi z letom prej povečal za 8,1 % 

(njihov delež v vseh odhodkih je znašal 7,7 
%), medtem ko se je obseg stroškov plač po-
večal za 9,1 %. 

Zadruge v SAŠA regiji so v minulem letu za 
plače namenile 851 tisoč evrov, povprečna 
mesečna bruto plača je znašala 1.114 evrov in 

je bila za 3,0 % višja kot predlani, v primerja-
vi s povprečno plačo v slovenskih zadrugah v 
letu 2016 pa je zaostajala za 0,4 %.

Dodana vrednost in izguba na substanci
Dodano vrednost v znesku 1.509 tisoč 

evrov so ugotovile 3 zadruge, izgubo na sub-
stanci v znesku 26 tisoč evrov pa prav tako 3 
zadruge. Obseg dodane vrednosti je bil za 6,9 
% večji kot v letu 2015, za skoraj 200-krat pa 
se je povečal obseg izgube na substanci. Neto 
dodana vrednost na zaposlenega je znašala 
23.295 evrov oziroma slab odstotek manj kot 
v letu prej in je bila za 11,4 % nižja od sloven-
skega povprečja.

REZULTATI POSLOVANJA ZADRUG GLEDE NA 
VELIKOST

Od 7 zadrug, ki so v letu 2016 poslovale na 
območju SAŠA regije, jih je bilo 6 mikro in ena 
srednje velika zadruga. Mikro zadruge niso 
imele zaposlenih, vseh 64 delavcev je zapo-
slovala srednje velika zadruga.

Mikro zadruge so ustvarile 1.029 tisoč 
evrov (6,5 %) prihodkov, ki so bili vsi čisti pri-
hodki od prodaje. Delež slednjih je bil 6,6 %, 
preostali delež je ustvarila srednje velika za-
druga. Odhodki mikro zadrug so lani znašali 
1.049 tisoč evrov, njihov delež je bil enak kot 
delež čistih prihodkov od prodaje. 

Vrednost aktive mikro zadrug na dan 31. 
12. 2016 je znašala 134 tisoč evrov oziroma 

1,6 %, kar pomeni, da je imela srednje velika 
zadruga 98,4 % vseh sredstev zadrug v regiji.

Dodano vrednost so lani ugotovile 3 zadru-
ge - dve mikro in srednje velika. Znesek doda-
ne vrednosti mikro zadrug je bil 7 tisoč evrov 
ali 0,4 %, srednje velika zadruga pa je ustva-

rila 1.502 tisoč evrov (99,6 %) dodane vre-
dnosti.

Tri mikro zadruge so v preteklem letu ugo-
tovile izgubo na substanci v višini 26 ti-
soč evrov, ki je tako za 19 tisoč evrov prese-
gla dodano vrednost. Srednje velika zadru-
ga je ustvarila 1.502 tisoč evrov neto dodane 
vrednosti, zaradi katere so zadruge kot celo-
ta lani beležile 1.483 tisoč evrov neto doda-
ne vrednosti.

Dve mikro zadrugi sta lani ustvarili 6 ti-
soč evrov oziroma 52,0 % čistega dobička, 
srednje velika zadruga pa je ustvarila 5 ti-
soč evrov čistega dobička oziroma preostalih 
48.0 %. Tri mikro zadruge so leto 2016 skleni-
le s čisto izgubo v višini 27 tisoč evrov, zara-
di katere so mikro zadruge v SAŠA regiji mi-
nulo poslovno leto zaključile z neto čisto iz-
gubo v znesku 21 tisoč evrov, zadruge kot ce-
lota pa so leto 2016 sklenile z neto čisto iz-
gubo v višini 16 tisoč evrov. V predpreteklem 
letu so savinjsko-šaleške zadruge poslovale z 
neto čistim dobičkom v znesku 65 tisoč evrov.

Viri:
- Danica Kamnik: Informacija o poslovanju 

gospodarskih družb in zadrug s področja Sa-
vinjsko-šaleške regije v letu 2015. AJPES, Izpo-
stava Velenje, maj 2016.

- Ajpes, Izpostava Velenje: Informacija o po-
slovanju gospodarskih družb, samostojnih pod-
jetnikov in zadrug v SAŠA regiji v letu 2016. Ve-
lenje, maj 2017.

Struktura zadrug SAŠA regije v letu 2016 
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15. REDNA SEJA UPRAVNEGA ODBORA SŠGZ

SPORAZUM O BREZPLAČNEM SVETOVANJU ZA PODJETNIKE

Podpora brezplačnemu izobraževanju zaposlenih

Za čim bolj učinkovito in povezano podporno okolje

Upravni odbor SŠGZ se je na 15. redni seji 
26. januarja seznanil z dejavnostjo in razvoj-
nimi usmeritvami velenjske družbe Mega M, 
sicer pa veliko pozornosti namenil razpravi o 
delovanju in financiranju zborničnega siste-
ma. Upravni odbor je podprl vključevanje sta-
rejših in manj izobraženih zaposlenih v brez-
plačno izobraževanje, ki ga izvaja Ljudska 
univerza Velenje, potrdil pa je tudi razpis za 
zbiranje in ocenjevanje inovacij v SAŠA regi-
ji za leto 2017.

KLJUČNI DOSEŽEK ZBORNICE V ZADNJEM 
OBDOBJU

Predsednica SŠGZ dr. Cvetka Tinauer je v 
uvodnem delu seje povzela dolgoletne ak-
tivnosti SŠGZ, ki so v začetku letošnjega leta 
končno pripeljale do sprejema državnega pro-

storskega načrta za hitro cesto Šentrupert-
-Velenje. Vsi člani SŠGZ in tudi ostala podje-
tja to prepoznavajo kot ključni dosežek zbor-
nice v zadnjem obdobju.

Direktor SŠGZ mag. Franci Kotnik je v na-
daljevanju poročal o realizaciji sklepov za-
dnje seje upravnega odbora in pri tem nave-
del povzetek ugotovitev po sestankih s pred-
stavniki vseh večjih članic SŠGZ. 

MEGA M – SPECIALIST NA PODROČJU 
TELEKOMUNIKACIJ IN INFORMATIKE

Podjetje Mega M je specializirano za celovi-
te rešitve na področju telekomunikacij in in-
formatike. Je operater IP in mobilne telefoni-
je, ponudnik dostopa do interneta in napre-
dnih rešitev računalništva v oblaku. Podjetje, 
ustanovljeno leta 2002, ima sedež v Velenju 

in poslovne enote v Združenih arabskih emi-
ratih, na Hrvaškem, Madžarskem in v Avstriji. 
V ekipi je trenutno redno zaposlenih 22 sode-
lavcev, imajo pa še deset zunanjih sodelavcev. 

Izkušnje Mega M na področju uvajanja re-
šitev velikega obsega pomenijo njihovo po-
znavanje naročnikovih skrbi za optimizacijo 
poslovnih procesov, zmanjševanje operativ-
nih stroškov in zahtev po vrnitvi stroškov in-
vesticije (ROI). Prednost Mega M pred kon-
kurenco je inovativen pristop k projektom in 
najhitrejše vpeljevanje strokovnih novosti 
na danem področju, sta poudarila direktor 
mag. Matej Meža in skrbnica ključnih strank 
Tajda Lepko.

PODPORA BREZPLAČNEMU IZOBRAŽEVANJU 
ZAPOSLENIH

Direktorica Ljudske univerze Velenje Brigi-
ta Kropušek Ranzinger je predstavila projekt 
brezplačnega izobraževanja zaposlenih v Sa-
vinjski regiji, v katerega se lahko vključijo za-
posleni, stari nad 45 let in z največ srednjo 
poklicno šolo. Ker je pri tej kategoriji zaposle-
nih stopnja motivacije praviloma na nizkem 
nivoju, je zelo dobrodošla spodbuda deloda-
jalcev. Primer dobre prakse je predstavila di-
rektorica Plastike Skaza Tanja Skaza, podob-
no dobre izkušnje, kot je povedal član upra-
ve Matija Petrin, imajo tudi v podjetju BSH Hi-
šni aparati.

V sklepnem delu seje je izvršni direktor Pla-
neta GV Peter Ribarič predstavil ključne se-
stavine uspešne izvedbe dogodkov in pri tem 
poudaril, da je danes izziv dobiti udeležence 
tudi na brezplačne dogodke, če pa pridejo, 
pričakujejo več kot v preteklosti.

Člani upravnega odbora so veliko pozornosti namenili razpravi o delovanju in 
financiranju zborničnega sistema. (Foto: Slavica Tesovnik)

Mestna občina Velenje, Savinjsko–šaleška 
gospodarska zbornica, Savinjsko–šaleška ob-
močna razvojna agencija, SAŠA inkubator in 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Vele-
nje smo 26. januarja podpisali sporazum o so-
delovanju na področju brezplačnega svetova-
nja za potencialne in obstoječe podjetnike na 
območju Mestne občine Velenje.

Cilj sodelovanja je nuditi čim bolj učinkovi-
to in povezano podporno okolje vsem poten-
cialnim in obstoječim podjetnikom, da pri-
dejo v najkrajšem možnem času do uporab-
nih informacij, povezanih z razvojem in rastjo 
njihovih podjetij. 

V naslednjem koraku bo dorečen tudi na-
čin izvajanja svetovanja, v sklopu katerega bo 
Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica nu-
dila:

• aktualne informacije s področja pod-
jetništva, predvsem glede poslovne-
ga okolja in različnih oblik povezova-
nja podjetij,

• osnovne informacije s področja usta-
navljanja podjetij,

• osnovne informacije o aktualnih raz-
pisih za podjetja,

• različne dogodke v povezavi z gospo-
darskim razvojem regije: konference, 
okrogle mize, posvete, poslovna sre-
čanja, povezovanje s ključnimi insti-
tucijami v regiji in na nacionalni rav-
ni,

• promocijo podjetij in podjetnikov na 
različnih dogodkih in razstavnih me-
stih, 

• publikacije: zbornično glasilo Poslov-

ni razgledi SAŠA regije v tiskani in e-
-verziji, brošure in aktualna poslovna 
e-obvestila.

Poslovni razgledi SAŠA regije
Izdajatelj: Savinjsko-šaleška gospo-

darska zbornica, Rudarska 6a, 3320 Ve-
lenje, tel. 03/898-4202, faks 03/898-
4206, e-pošta: ssgz@ssgz.si. Odgovorni 
urednik: mag. Franci Kotnik. Tisk: Grafi-
ka Gracer d.o.o., Lava 7b, 3000 Celje. Po-
slovni razgledi SAŠA regije izhajajo obča-
sno in jih brezplačno prejmejo vsi člani 
SŠGZ. Naklada: 200 izvodov. Na podlagi 
zakona o davku na dodano vrednost sodi-
jo Poslovni razgledi SAŠA regije med pro-
izvode, za katere se obračunava DDV po 
stopnji 9,5%.
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Digitalizacija – priložnost za SAŠA gospodarstvo

PROJEKT ZLATA NIT 2016

Mega M med najboljšimi 
slovenskimi zaposlovalci

Časopisna družba Dnevnik je 23. marca s 
slavnostno razglasitvijo zaključila deseti me-
dijski raziskovalni projekt Zlata nit 2016. Pri-
znanja najboljšim zaposlovalcem leta 2016 je 

podelila ministrica za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač 
Mrak, med finalisti v kategoriji malih podjetij 
pa je bila tudi velenjska družba Mega M.

RAZVOJNA KONFERENCA

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica 
je 28. marca organizirala razvojno konferen-
co regijskega gospodarstva, ki je bila tokrat 
posvečena digitalizaciji. Digitalizirati poslo-
vanje ali ne namreč ni več vprašanje, vpraša-
nje je le, kdaj in kako jo bo posamezni gospo-
darski subjekt vpeljal v poslovanje, v naspro-
tnem primeru že v bližnji prihodnosti ne bo 
več konkurenčen na trgu.

POMANJKANJE ZNANJA IN PROBLEMI 
ORGANIZACIJSKE KULTURE 

Predsednica SŠGZ dr. Cvetka Tinauer je v 
uvodnem govoru opozorila, da Evropska uni-
ja pri digitalizaciji zaostaja za Japonsko, ZDA 
in Južno Korejo, Slovenija pa v EU na podro-
čju digitalizacije zaseda 18. mesto. Slovenska 
podjetja se na področju digitalizacije srečuje-
jo predvsem s pomanjkanjem znanja in spre-
tnosti ter problemi organizacijske kulture. 

CELOVITA SPREMEMBA POSLOVNIH 
MODELOV, PROCESOV IN ODNOSOV 

Dr. Mark Pleško, ustanovitelj in direktor 
družbe Cosylab, ki je vodilna na svetu v niši 

krmilnih sistemov za jedrske pospeševalnike, 
je digitalizacijo opredelil kot celovito spre-

membo poslovnih modelov, procesov in od-
nosov z uporabo novih informacijskih in ko-
munikacijskih tehnologij. 

DIGITALIZACIJA BREZ ZMANJŠEVANJA 
ŠTEVILA ZAPOSLENIH 

Na univerzi v Oxfordu napovedujejo, da 
bodo ZDA zaradi digitalizacije do leta 2035 
ukinile kar 47 odstotkov sedanjih delovnih 
mest. Samo Mirnik, izvršni direktor za proi-
zvodnjo in informatiko v podjetju KLS Ljub-
no, je poudaril, da je pogoj za digitalizacijo 
podjetij brez zmanjševanja števila zaposlenih 
rast produktivnosti.

VLOGA DIGITALNEGA MARKETINGA PRI 
DOSEGANJU POSLOVNE USPEŠNOSTI

Tudi v podjetju Plastika Skaza kljub inten-
zivni digitalizaciji povečujejo število zapo-
slenih. Poleg poslovnih procesov, ki so ne-
posredno povezani s produkcijo, digitalizira-
jo tudi ostale procese. Direktorica Tanja Ska-
za je predstavila, kako jim uporaba digitalne-
ga marketinga pomaga pri doseganju poslov-
ne uspešnosti.

PRISTOP K SLOVENSKI DIGITALNI KOALICIJI
Ob zaključku so predstavniki gospodarstva, 

lokalnih skupnosti, izobraževalnih institu-
cij in nevladnih organizacij podpisali podpo-
ro Slovenski digitalni koaliciji – digitalna.si, 
ki predstavlja usklajevalni, koordinativni in 
posvetovalni forum enakopravnih deležni-
kov in deluje na področju digitalizacije pod-
jetništva in industrije, pametnih mest, elek-
tronskega poslovanja, e-veščin, e-vključeno-
sti, kibernetske varnosti, interneta in po po-
trebi tudi na drugih razvojnih področjih digi-
talne družbe. 

Podpisniki podpore Slovenski digitalni koaliciji – digitalna.si ob zaključku konference 
(Foto: Tatjana Podgoršek)

V Mega M zaposlujejo predvsem visoko izobražene kadre, ki se ob dodatnem 
izobraževanju specializirajo, da dosegajo višjo učinkovitost in kakovost storitev.
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OBISK MINISTRA GAŠPERŠIČA V SAŠA REGIJI

Poleg hitre ceste pričakujemo tudi ureditev ostale 
prometne infrastrukture

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašper-
šič je 10. marca obiskal Koroško in SAŠA re-
gijo ter si ob tej priložnosti ogledal del trase 
tretje razvojne osi. Obiskal je tudi Gorenje in 
Termoelektrarno Šoštanj, v vili Bianca pa se 
je na okrogli mizi srečal s predstavniki gospo-
darstva in lokalnih skupnosti.

HITRA CESTA NUJEN POGOJ ZA 
KONKURENČNO POSLOVNO OKOLJE

Predsednica SŠGZ dr. Cvetka Tinauer je mi-
nistru in spremljevalni ekipi predstavila te-
meljne značilnosti našega gospodarstva in 
poudarila, da morajo vse nadaljnje aktivnosti 
glede severnega dela 3. razvojne osi poteka-
ti hitro, s ciljem čimprejšnje povezave SAŠA in 
Koroške regije z osrednjo avtocestno poveza-
vo. S tem bo našemu gospodarstvu omogoče-
no delo v konkurenčnem poslovnem okolju. V 
skladu s politiko enakomernega regionalnega 
razvoja pričakujemo tudi ureditev ostale pro-
metne infrastrukture, ki bo omogočala razvoj 

turizma, podjetništva in celotnega gospodar-
stva.

DRŽAVA NAJ NA PODROČJU ENERGETIKE 
RAVNA DRUŽBENO ODGOVORNO

Upoštevajoč dejstvo, da panoga energeti-
ke sodi pod resor ministrstva za infrastruktu-
ro, je predsednica dodala, da glede na neiz-

merljive zgodovinske in še aktualne sociolo-
ške, gospodarske, družbene in druge posledi-
ce, ki jih energetika v nacionalnem interesu 
ustvarja v SAŠA regiji, pričakujemo maksimal-
no preudarnost in vključenost lokalnih dele-
žnikov pri sprejemanju kakršnihkoli odločitev 
na področju energetike, ki vplivajo na življe-
nje in delo ljudi v naši regiji.

NOVINARSKA KONFERENCA KOROŠKE IN SAŠA REGIJE

Skupna zahteva za čim hitrejšo izgradnjo severnega 
dela 3. razvojne osi

Predstavniki gospodarskega, političnega 
in civilnodružbenega okolja Koroške in Sa-
vinjsko-šaleške regije so na novinarski konfe-
renci 10. aprila v Dravogradu predstavili vse-
bino skupne izjave, s katero so zahtevali čim 
hitrejšo izgradnjo severnega dela 3. razvojne 
osi, kar pomeni izgradnjo štiripasovne hitre 
ceste med Šentrupertom in Slovenj Gradcem 
v skladu s časovnico in umestitev 3. razvojne 

osi v prostor na relaciji od Slovenj Gradca do 
mejnega prehoda Holmec. 

GOSPODARSTVO JE NAJMOČNEJŠA CIVILNA 
INICIATIVA

Izjavo je podpisalo več kot 150 gospodar-
skih subjektov iz obeh regij, od največjih pod-
jetij do samozaposlenih samostojnih podje-
tnikov, kar je po mnenju predsednice SŠGZ dr. 

Cvetke Tinauer dokaz, da je gospodarstvo naj-
močnejša civilna iniciativa, ki se zavzema za 
izgradnjo 3. razvojne osi.

ZA PRIHODNJE DESETLETJE NAPOVEDANA 
25-ODSTOTNA RAST

Direktor BSH Hišnih aparatov d.o.o. Nazar-
je Boštjan Gorjup je ob tej priložnosti opozoril 
na dejstvo, da je SAŠA in koroško gospodar-
stvo v obdobju 2005-2015 zraslo za štiri od-
stotke, čeprav je bila v tem času kriza, prede-
lovalna industrija, ki v SAŠA regiji predstavlja 
dve tretjini gospodarstva, merjeno po prihod-
kih in številu zaposlenih, pa za prihodnje de-
setletje napoveduje rast 25 odstotkov. Neka-
tere investicije, ki bodo prinesle rast proizvo-
dnje, števila zaposlenih in tudi prometa, so 
že v teku, zato je izgradnja hitre ceste Šen-
trupert-Slovenj Gradec nujno potrebna.

SAMO V ENEM LETU VEČ PLAČANIH DAVKOV 
KOT JE VREDNOST INVESTICIJE

Gradnja hitre ceste od Šentruperta do Slo-
venj Gradca naj bi stala 700 milijonov evrov, 
gospodarstvo obeh regij pa samo v enem letu 
preko davkov in prispevkov plača državi pre-
ko 800 milijonov evrov. Širši ekonomski učin-
ki investicije na celotni trasi bodo sicer zna-
šali okoli 41 milijonov evrov.

Minister Gašperšič je skupaj s sodelavci prisluhnil argumentom predstavnikov SAŠA 
regije za celovito posodobitev prometne infrastrukture. (Fotodokumentacija MzI)

Predstavniki obeh regij so poudarili, da gospodarstvo v enem letu plača več davkov, 
koliko bo stala hitra cesta do Slovenj Gradca. (Fotodokumentacija OZ Koroška) 
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OBISK PREDSTAVNIKOV MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT NA SŠGZ

Kako izboljšati sodelovanje visokošolskih zavodov z 
gospodarstvom

V sklopu vladnega obiska v Savinjski sta-
tistični regiji je 10. maja na sedežu SŠGZ v 
Velenju potekalo srečanje s predstavniki Mi-
nistrstva za izobraževanje, znanost in šport, 
katerega osrednja tema so bila izhodišča za 
pripravo novega sistemskega zakona o viso-
kem šolstvu.

OPREDELITI SPODBUJEVALNE MEHANIZME 
INSTITUCIONALNEGA SODELOVANJA

Izboljšanje sodelovanja visokošolskih in-
stitucij z gospodarstvom je eden pomemb-
nejših ukrepov Resolucije o nacionalnem 
programu visokega šolstva 2011-2020. Mi-
nistrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
je v okviru priprave izhodišč za nov sistemski 
zakon o visokem šolstvu oblikovalo stališče, 
da je treba v tem zakonu opredeliti spodbu-

jevalne mehanizme institucionalnega sode-
lovanja visokošolskih zavodov z gospodar-
stvom, zlasti pri pripravi študijskih progra-
mov in vključevanju kadrov iz gospodarstva 
v izvajanje strokovnih študijskih programov, 
je med drugim povedal državni sekretar dr. 
Tomaž Boh.

PREMALO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V 
SREDNJE- IN VISOKOŠOLSKIH PROGRAMIH

Kot so na srečanju povedali predstavni-
ki gospodarstva, trenutno sodelovanje z iz-
obraževalnimi institucijami poteka na po-
dročju praktičnega usposabljanja, seminar-
skih in diplomskih nalog, sodelovanja pri 
projektih in strokovnih ekskurzijah, vendar 
ni sistemsko urejeno. Bistveno premalo je 
praktičnega usposabljanja v sklopu srednje- 

OBISK VLADE V SAVINJSKI REGIJI

Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slo-
venije je v sklopu obiska Vlade RS v Savinjski 
regiji v sodelovanju s SŠGZ 9. maja pripravi-
lo posvet z naslovom Potenciali krožnega go-
spodarstva v Savinjski regiji, ki je potekal v 
Podjetniškem centru Standard v Velenju.

PREDELOVALNA INDUSTRIJA ŽE UVAJA 
NOVE POSLOVNE MODELE

Uvodoma so udeležence posveta nagovo-
rili podžupan Mestne občine Velenje Peter 
Dermol, državni sekretar v kabinetu pred-
sednika vlade Tadej Slapnik, državna sekre-
tarka v ministrstvu za okolje in prostor Lidi-
ja Stebernak, minister za gospodarski razvoj 
in tehnologijo Zdravko Počivalšek in direktor 
SŠGZ mag. Franci Kotnik. Slednji je izposta-
vil, da nekatera podjetja v predelovalnih de-

javnostih, ki v SAŠA regiji predstavljajo skoraj 
dve tretjini gospodarstva, že pospešeno uva-
jajo poslovne modele krožnega gospodarstva.

VLADA NAJ NE RUŠI TRGA NA PODROČJU 
ODPADKOV

V nadaljevanju so ukrepe spodbujanja go-
spodarstva in zaposlovanja s poudarkom na 
področju krožnega gospodarstva po posame-
znih ministrstvih predstavili: državna sekre-
tarka v ministrstvu za javno upravo Tanja Bo-
gataj, državni sekretar v ministrstvu za infra-
strukturo Klemen Potisek, državna sekretar-
ka v ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Tanja Strniša, Marija Čebular Zajec 
iz ministrstva za gospodarski razvoj in tehno-
logijo ter direktorica direktorata za okolje v 
ministrstvu za okolje in prostor Tanja Bolte. 

V razpravi je direktorica varstva okolja ter 
varnosti in zdravja pri delu v Gorenju mag. 
Vilma Fece na vlado naslovila apel, naj ne 
spreminja obstoječe zakonodajne ureditve na 
področju odpadkov in naj pusti odprte toko-
ve, sicer se bo trg na tem področju zrušil.

SRIP ZA KROŽNO GOSPODARSTVO
Direktorica Štajerske gospodarske zborni-

ce mag. Aleksandra Podgornik in njena sode-
lavka dr. Dragica Marinič sta predstavili stra-
teško inovacijsko razvojno partnerstvo (SRIP) 
za krožno gospodarstvo, v sklepnem delu po-
sveta pa so bili predstavljeni nekateri prime-
ri dobrih praks. 

Potenciali krožnega gospodarstva v Savinjski regiji

Udeleženci posveta so se strinjali, da prehod v zeleno gospodarstvo predstavlja 
priložnost za krepitev mednarodne konkurenčnosti ob hkratnem znižanju okoljskih 

tveganj.

in visokošolskih programov, nezadostna je 
vključenost gospodarstva v pripravo in izva-
janje teh programov. Da bi izboljšali seda-
nje stanje, ko je potreben čas za uvajanje di-
plomantov visokošolskih programov v samo-
stojno delo v podjetjih predolg, bi bilo treba 
podaljšati praktično usposabljanje v okviru 
teh programov s 400 na vsaj tisoč ur.

POVEČATI VKLJUČENOST PREDSTAVNIKOV 
GOSPODARSTVA

Gospodarstvo predlaga tudi vključitev 
njihovih predstavnikov v organe upravlja-
nja izobraževalnih institucij, uvedbo obve-
znih mnenj pri akreditaciji visokošolskih za-
vodov in spreminjanju študijskih programov 
ter vključenost predstavnikov gospodarstva 
v evalvacijske postopke.
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OBISK VLADE V SAVINJSKI REGIJI

Sodelovanje Finančnega urada Velenje in SŠGZ 
primer dobre prakse 

V sklopu obiska Vlade RS v Savinjski regiji je 
delegacija ministrstva za finance na čelu z dr-
žavnim sekretarjem Tilnom Božičem 10. maja 
obiskala Finančni urad Velenje in se ob tej pri-
ložnosti srečala tudi s predstavniki sekcije ra-
čunovodskih servisov pri SŠGZ.

NUDITI DAVČNIM ZAVEZANCEM CELOVITE IN 
STROKOVNE INFORMACIJE

Direktorica finančnega urada Darija Vidmar 
je uvodoma poudarila, da sistematično zasle-

dujejo cilj nuditi davčnim zavezancem celovi-
te in strokovne informacije, ki jih potrebujejo 
v postopkih obdavčitve. Finančni urad Velenje 
je eden izmed manjših uradov, kar se izkazu-
je kot prednost, saj zavezanci dobijo vse in-
formacije na enem mestu s strani ene osebe, 
s čimer se čas pridobitve ustrezne informaci-
je skrajša. Da bi bilo sodelovanje z zavezan-
ci še bolj učinkovito, se urad že več let uspe-
šno povezuje s sekcijo računovodskih servisov 
pri SŠGZ.

KREPITEV SODELOVANJA
Sodelovanje se je še posebej okrepilo v letu 

2015, ko je bila na pobudo omenjene sekci-
je izdelana in predstavljena analiza najpogo-
stejših napak, ki jih FURS zaznava v postop-
kih naknadnih kontrol. Istega leta je finančni 
urad s predstavitvijo uvedbe davčnih blagajn 
prvič sodeloval na tradicionalnem regijskem 
srečanju podjetnikov. Sodelovanje se je nada-
ljevalo v letu 2016, letos pa je bilo nadgraje-
no z aktualnimi informacijami, ki jih mesečno 
pripravlja finančni urad, SŠGZ pa jih dostavlja 
zavezancem.

PRIMER DOBRE PRAKSE VREDEN 
POSNEMANJA

Uspešno sodelovanje sta vsak iz svoje-
ga zornega kota ocenila direktor SŠGZ mag. 
Franci Kotnik in predsednica sekcije računo-
vodskih servisov Petra Pleterski. Udeležen-
ci srečanja so se strinjali, da omenjeno sode-
lovanje predstavlja primer dobre prakse, ki bi 
ga lahko povzeli še v kakšni drugi regiji.

6. KONGRES PODJETNIKOV SLOVENIJE

Mirko Strašek slovenski podjetnik leta 2017
Na 6. Kongresu podjetnikov Slovenije v Por-

torožu je 5. junija prestižni naslov slovenskega 
podjetnika leta 2017 prejel direktor družinske-
ga podjetja KLS Ljubno d.o.o. Mirko Strašek. 
Nagrado je prejel iz rok predsednika RS Boru-
ta Pahorja, ki je ob tem izpostavil velik pomen 
podjetništva za razvoj slovenske družbe.

KLS LJUBNO PRIPELJAL DO GLOBALNE 
ODLIČNOSTI

Mirko Strašek je podjetje KLS Ljubno pripe-
ljal do globalne odličnosti, s proizvodnjo zoba-
tih obročev za avtomobilsko industrijo pa do-
sega izjemne poslovne rezultate. »V letu 2016 
smo dosegli velik napredek. Prodaja je prese-
gla 42 milijonov. Dobre rezultate dosegamo 
tudi zaradi visokih vlaganj, ki so v zadnjih le-
tih dosegla 30 milijonov evrov,« je povedal le-
tošnji podjetnik leta.

AVTOMATIZIRANI IN ROBOTIZIRANI 
PROCESI

97 odstotkov proizvodnih procesov v podje-
tju KLS Ljubno je avtomatiziranih in robotizi-
ranih. Na ta način so dosegli zelo visoko kako-
vost proizvodov in povečali produktivnost ter 
tako dohiteli in prehiteli konkurente na glo-
balnem trgu. Kljub temu iz leta v leto poveču-

jejo število zaposlenih, sedaj imajo že preko 
240 sodelavcev.  

DODANA VREDNOST NA ZAPOSLENEGA VEČ 
KOT 115.000 EUR

Podjetje dosega 15-odstotni tržni delež v 
svetovnem merilu, 96 odstotkov proizvodov 
izvozijo in dosegajo izjemno dobičkonosnost. 
Dodana vrednost na zaposlenega je lani prese-
gla 115 tisoč evrov, kar je skoraj trikrat več od 
slovenskega povprečja.

BREZ ZAMUD PRI DOBAVAH IN PRAKTIČNO 
BREZ REKLAMACIJ

KLS Ljubno slovi tudi po tem, da nikoli ne za-
mudijo z dobavo svojim kupcem in da so v za-
dnjih letih imeli le eno reklamacijo na dva mi-
lijona dobavljenih zobatih obročev. Na vpraša-
nje, kako so vse to dosegli, Mirko Strašek od-
govarja: »Delati je treba ne le toliko, kot sam 
misliš, da si sposoben, ampak toliko, kolikor je 
treba, da prideš do cilja; pa četudi je to bistve-
no več, kot si mislil, da si sposoben.«

Mirko Strašek je prejel nagrado iz rok predsednika republike Boruta Pahorja. 

Udeleženci srečanja so se strinjali, da bi lahko model sodelovanja med Finančnim 
uradom Velenje in SŠGZ povzeli še v kakšni drugi regiji. (Fotodokumentacija FURS) 
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17. SEJA UPRAVNEGA ODBORA SŠGZ

DAN SLOVENSKEGA INŽENIRINGA

Za več sodelovanja pri investicijskih projektih

Esotechu nagrada za najboljši izvedeni 
infrastrukturni projekt

Na 17. redni seji, zadnji pred jesenskimi vo-
litvami organov za prihodnje mandatno ob-
dobje, ki je bila 22. junija, je upravni odbor 
SŠGZ sklenil, da zbornica v začetku oktobra 
organizira srečanje direktorjev, podjetnikov 
in odgovornih za investicije v javnem sektor-
ju v SAŠA regiji z namenom vzpostaviti pre-
gled nad načrtovanimi investicijami in prou-
čiti možnosti medsebojnega sodelovanja.

BSH HIŠNI APARATI V INVESTICIJSKEM 
ZAGONU

Gostitelj tokratne seje je bilo podjetje BSH 
Hišni aparati d.o.o. Nazarje. Direktor tehnike 

Na strokovnem posvetu Dan inženiringa v 
organizaciji Združenja za inženiring (ZING) 
pri GZS v Ljubljani je 14. junija podjetje Eso-
tech d. d. iz Velenja prejelo nagrado za naj-
boljši izvedeni projekt s področja infrastruk-
ture, in sicer za projekt Celovita oskrba s pi-
tno vodo v Šaleški dolini - naprave za pripra-
vo pitne vode.

OBE PODELJENI NAGRADI ZA PROJEKTA V 
ŠALEŠKI DOLINI

Dan inženiringa je strokovni posvet, name-
njen problematiki izvedbenega inženiringa. V 
okviru tega dogodka vsako leto podelijo tudi 
nagrade za najboljše izvedbene projekte čla-
nov Združenja za inženiring (ZING) na podro-
čjih infrastrukture, industrije, energetike in 
varstva okolja. Letos je ZING podelil dve na-
gradi, in sicer:

- nagrado za najboljši izvedeni projekt s 
področja infrastrukture je prejelo podjetje 
Esotech Velenje za projekt Celovita oskrba s 

Matija Petrin je povedal, da koncern BSH, ki 
je od leta 2015 v 100-odstotni lasti Boscha, 
vsako desetletje podvoji prihodke, do leta 
2025 naj bi slednji dosegli 25 milijard evrov. 
Osnovni fokus BSH-ja je, kako izboljšati ži-
vljenje svojim kupcem, enako pa velja tudi za 
nazarsko podjetje, ki poleg proizvodnje malih 
gospodinjskih aparatov predstavlja tudi kom-
petenčni center za razvoj aparatov za pripra-
vo hrane in delno za razvoj aparatov za pri-
pravo napitkov.

Število zaposlenih v Hišnih aparatih se je v 
zadnjih sedmih letih podvojilo, povečalo pa 
se je tudi število dobaviteljev, ki jih je trenu-

pitno vodo v Šaleški dolini - naprave za pri-
pravo pitne vode;

- nagrado za najboljši izvedeni projekt s 
področja energetike je prejelo podjetje Rudis 

tno 350. V letošnjem in prihodnjem letu jih 
čaka nekaj obsežnih investicij, med katerimi 
je Petrin izpostavil dve novi skladišči za vho-
dne materiale na dveh lokacijah v Nazarjah 
izven tovarne in novo skladišče gotovih izdel-
kov, ki ga bodo zgradili pri tovarni na drugi 
strani regionalne ceste. 

PRILOŽNOSTI ZA DELO IN ŽIVLJENJE 
MLADIH V SAŠA REGIJI 

Strokovni sodelavec Centra za razvoj ter-
ciarnega izobraževanja (CRTI) v SAŠA regiji 
dr. Franc Žerdin je članom upravnega odbora 
predstavil potek projekta Priložnosti za delo 
in življenje mladih v SAŠA regiji do leta 2030. 
Izdelana je SWOT analiza, izvedena je anketa 
pri delodajalcih glede prihodnjega zaposlo-
vanja, vzpostavljen je pregled nad populaci-
jo študentov iz regije, kakor tudi elaborat o 
poklicih prihodnosti. Preostale projektne ak-
tivnosti bodo zaključene do oktobra letošnje-
ga leta.

TEŽAVE Z ZAGOTOVITVIJO USTREZNIH 
KADROV

V zvezi s problematiko mladih se je razvi-
la razprava o stanju na področju zaposlova-
nja, kjer se zaradi nižjega števila brezposel-
nih že kažejo težave z zagotovitvijo ustreznih 
kadrov za potrebe podjetij.

Udeleženci zadnje seje upravnega odbora pred jesenskimi volitvami organov SŠGZ  
(Fotodokumentacija BSH) 

Trbovlje za projekt Izgradnja naprave za raz-
žveplanje dimnih plinov bloka 6 v Termoelek-
trarni Šoštanj, tudi pri tem projektu pa je so-
deloval Esotech.

Esotech je prejel nagrado za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini - 
naprave za pripravo pitne vode. (Fotodokumentacija GZS) 
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VOLILNA SKUPŠČINA GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE

SVETOVNO SREČANJE DRUŽINSKEGA PODJETNIŠTVA V MONACU

Boštjan Gorjup novi predsednik GZS

KLS Ljubno med najboljšimi družinskimi podjetji 
na svetu

Člani skupščine Gospodarske zbornice Slo-
venije (GZS) so 10. maja za predsednika GZS 
za mandatno obdobje 2017-2019 izvolili Bo-
štjana Gorjupa, direktorja družbe BSH Hišni 
aparati d.o.o. Nazarje.

KONCEPT »HIŠE« S TRDNIMI TEMELJI
V svoji predstavitvi je Boštjan Gorjup po-

vedal, da si želi GZS kot močno organizacijo, 
ki bo zastopala gospodarstvenike in v dogle-
dnem času reševala njihove probleme. Zato je 
postavil koncept, ki bazira na enotni, močni 
»hiši« s trdnimi temelji -  konstruktivnem in 
pozitivnem pristopu, končni ureditvi razmer-
ja s Trgovinsko zbornico Slovenije in samo-
stojnimi regionalnimi zbornicami ter vitki or-
ganizaciji GZS.

TRIJE STEBRI
Na te temelje je postavil tri stebre. Prvi 

izmed njih je kontinuiteta dobrih praks, 
ki jih ima GZS veliko, zlasti program Go In-
ternational, promocija inovacij in analitika 
GZS. Pri stebru sprememb je Gorjup izposta-
vil nujnost, da se na srednji rok s socialni-
mi partnerji sklene dogovor, ki bo gospodar-

stvu omogočil stabilen okvir poslovanja. Za-
vzel se je tudi za projektno organizacijo zno-
traj zbornice. V tretji steber je umestil vizi-

je, kjer je omenil FDI scouting in talent ma-
nagement.

ŠEST FOKUSNIH PROJEKTOV
Novi predsednik GZS se zavzema za posta-

vitev učinkovite zbornice. Da bi to dosegli, 
potrebujemo fokusne projekte. Navedel jih je 
šest: srednjeročni sporazum s sindikati, ob-
davčitev visoko kvalificiranega dela, nadgra-
ditev zakona o vajeništvu za določene tehnič-
ne visokošolske programe, aktivno sodelo-
vanje pri sprejemu zdravstvene zakonodaje, 
vzpostavitev key account managementa za 
mala in srednja podjetja ter podporo Spiritu 
pri FDI scoutingu, finančno stabilizacijo GZS 
in ureditev odnosov v zborničnem sistemu.

USMERITEV V UČINKOVITOST
Boštjan Gorjup je predstavitev svoje kan-

didature sklenil z usmeritvijo v učinkovitost, 
kar pomeni postaviti prioritete in fokusno or-
ganiziranost, ki bo imela obvladljive naloge 
za posamezno leto in bo v konstruktivnem di-
alogu s partnerji in optimističnim pristopom 
prišla do rešitev.Boštjan Gorjup si želi GZS kot močno 

organizacijo. (Fotodokumentacija GZS)

Podjetje KLS Ljubno vodi Mirko Strašek skupaj s hčerkama Natašo Strašek (levo), 
odgovorno za odličnost v komunikaciji in prodajo, ter Barbaro Strašek Mirnik, 

izvršno direktorico podjetja.

Podjetje KLS Ljubno d.o.o. je na svetov-
nem srečanju družinskega podjetništva v Mo-
nacu, ki ga organizira mednarodno podjetje 
EY (Global Family Business Summit), prejelo 
nagrado odličnosti za družinsko podjetje. Na-
grado podeljuje 25 držav sveta, nagrajenci pa 
so predstavljeni v posebni publikaciji EY Glo-
bal Family Business Yearbook, ki združuje naj-
boljše družinske prakse in podjetja na svetu.

DRUGA GENERACIJA NADALJUJE ZGODBO O 
USPEHU

Podjetje KLS Ljubno vodi Mirko Strašek, ve-
činski lastnik in generalni direktor, skupaj s 
hčerkama Natašo Strašek, ki je odgovorna za 
odličnost v komunikaciji in prodajo, ter Bar-
baro Strašek Mirnik, izvršno direktorico pod-
jetja. V vodenje podjetja sta vključena tudi 
zeta, Franci Bevc, odgovoren za razvoj in teh-
nologijo obročev, ter Samo Mirnik, izvršni di-
rektor za proizvodnjo in informatiko.

STALNI NAPREDEK
Direktor Mirko Strašek je ob prejemu na-

grade povedal, da so nanjo v podjetju zelo po-
nosni, in dodal: »Za KLS Ljubno je značilno, 

da stalno napredujemo. Naše družinsko pod-
jetje sedaj že v veliki meri vodi druga genera-
cija. Zato bomo tudi z bodočim delom in naši-

mi poslovnimi rezultati zagotavljali napredek 
ter krepili značilnosti žlahtnega družinskega 
podjetništva.«
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SEKCIJA RAČUNOVODSKIH SERVISOV PRI SŠGZ

PODPISAN PROTOKOL O IZGRADNJI SEVERNEGA DELA 3. RAZVOJNE OSI

Izvajalci računovodske dejavnosti želijo svoje 
storitve dvigniti na še višji nivo

Začetek gradnje hitre ceste leta 2019

Velikokrat se podjetniki sprašujejo, ka-
kšna je pomembnost računovodskega servi-
sa, kaj je njegova vloga in ali ga sploh po-
trebujejo. Marsikateri podjetnik spozna po-
membnost dobrega servisa šele ob spre-
membi ustaljene prakse poslovanja, ko je 
potrebno začeti malo drugače, nekaj na 
novo, še posebej pa ob morebitnem nadzo-
ru poslovanja. 

Takrat tako imenovani garažni servisi ve-
likokrat ne vedo, kako in kaj. Računovodski 
servisi, povezani v sekcijo pri regionalni go-
spodarski zbornici s sedežem v Velenju na re-
dnih mesečnih srečanjih izmenjujejo izkušnje 
o aktualnih problematikah in novostih. 

Ker želijo izvajalci računovodske dejavnosti 
svoje storitve poenotiti in dvigniti na še viš-
ji nivo kakovosti, pridobivajo potrdila o opra-
vljanju storitev v skladu s standardom izva-
jalcev računovodskih storitev, ki ima zahteve, 
kakršnih garažni servisi ne morejo dosegati. 
Poleg uvedbe standarda se pričakuje tudi ve-
čji nadzor s strani finančne uprave, saj je za-
radi pomanjkljivih oddanih podatkov obre-
menjen tudi FURS. 

Sekcija računovodskih servisov pri SŠGZ je 
zelo aktivna skozi celo leto, saj organizira-
jo predavanja na razne teme, ki zanimajo iz-
vajalce računovodskih in podobnih storitev. 
Tudi v nadalje nameravajo vzdrževati odlič-
no sodelovanje z velenjskim finančnim ura-
dom, s katerim so v prid svojih strank vedno 
bolj povezani. Takšno dobro prakso skušajo 
vpeljati tudi z drugimi ustanovami na regio-
nalni ravni. V mesecu novembru bodo na tra-
dicionalnem srečanju podjetnikov zopet po-
stregli z zanimivimi in uporabnimi vsebina-
mi.

Člani sekcije na rednih mesečnih srečanjih izmenjujejo izkušnje o aktualnih 
problematikah in novostih. (Foto: Franci Kotnik) 

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašper-
šič je 3. julija na Ravnah na Koroškem s pred-
sednikom sveta Koroške regije dr. Tomažem 
Roženom in predsednikom sveta županov Sa-
vinjsko-šaleške regije Darkom Menihom pod-
pisal protokol o poteku načrtovanja in izgra-
dnje 3. razvojne osi na odseku Šentrupert–
Velenje–Slovenj Gradec–Dravograd–Holmec.

Podpis protokola potrjuje, da je projekt 3. 
razvojne osi prioritetni projekt državne ce-
stne infrastrukture, s katerim bodo tudi Sa-
vinjsko-šaleški in Koroški regiji omogoče-

ne enakovredne razvojne možnosti. Predmet 
protokola obsega tri bistvene sklope, ki se na-
našajo na načrtovanje in izgradnjo hitre ceste 
na odseku Šentrupert – Velenje – Slovenj Gra-
dec, podrobnejšo proučitev posodobitve ce-
stnih povezav Slovenj Gradec – Dravograd in 
Otiški vrh - Holmec ter samo izgradnjo teh po-
vezav. Tako kot hitra cesta do Slovenj Gradca, 
sta tudi ta dva odseka prioritetnega pomena.

S protokolom je opredeljeno, da bo DARS 
kot investitor projekta v letošnjem letu začel 
projektiranje hitre štiripasovne ceste na od-

seku Šentrupert–Velenje–Slovenj Gradec, z 
gradbenimi deli pa bo pričel najkasneje konec 
leta 2019 in jih dokončal leta 2023. Aktivno-
sti bodo podrobneje opredeljene v 6-letnem 
operativnem načrtu razvoja infrastrukture, ki 
ga bo sprejela Vlada Republike Slovenije, sledil 
pa naj bi okvirnemu terminskemu planu izved-
be aktivnosti, pripravljenemu s strani DARS-a. 

Za spremljanje izvajanje protokola je bil 
ustanovljen koordinacijski odbor, v katerem so 
poleg predstavnikov Ministrstva za infrastruk-
turo in DARS-a tudi predstavniki obeh regij.
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Nepovratna sredstva – kako prepričati komisijo, ki 
ocenjuje projekt?

Nepovratna sredstva, ki so na nacionalnem 
ali evropskem nivoju na voljo slovenskim pod-
jetjem, so po eni strani zelo mamljiva, po dru-
gi strani pa je dokumentacija, ki jo mora pod-
jetje za prijavo pripraviti, mnogokrat precej 
zahtevna. Ob administrativnih prilogah, je 
vsebinski del tisti, ki zahteva precej pozor-
nosti – ocenjevalce t.j. evalvatorje je namreč 
treba prepričati, da boste projekt izpeljali v 
skladu z napisanim planom.

Na kaj so torej člani komisije, ki ocenju-
jejo projekt, navadno še posebej pozorni?

Ideja –  ideja je zmeraj pomembna. Pri raz-
pisih, ki se navezujejo na inovacije, raziska-
ve in razvoj, mora ideja pomeniti novost ali 
vsaj ključno nadgradnjo tistega, kar že obsta-
ja. Pri vseh razpisih pa mora biti ideja natanč-
no razdelana in jasno predstavljena – njeno 
bistvo naj bo razumljivo že ob prvem branju.

Izurjena ekipa – ekipa, ki bo izvajala pro-
jekt, naj bo za izvedbo kompetentna. To po-
meni, da je treba dobro razmisliti, kdo bo 
vključen v projekt in kakšna bo njegova vlo-

ga. Ob tem mislite na vse – od strokovnjakov s 
projektnega področja, do tistih, ki bodo pro-
jektno idejo pomagali realizirati.

Potreba na trgu – obstoj potencialnega 
trga je pri ocenjevalni komisiji ključnega po-
mena. Nujno je, da trg vašo idejo potrebuje 
– bodisi neposredno, kot inovacijo, ki pome-
ni tehnološki napredek, bodisi posredno, kot 
rešitev, s katero boste svojemu podjetju omo-
gočili, da bo bolj konkurenčno. 

Pozitivni učinki – so tista posledica, ki jo 
bo projekt prinesel vašemu podjetju in širši 
družbi. Evalvatorji si želijo pozitivnih učinkov 
– opisa posledic projekta se zato lotite od naj-
manjše spremembe, ki se bo zgodila znotraj 
podjetja, do tiste največje, ki ima lahko med-
narodni vpliv.

Trden finančni načrt – finančni načrt naj 
bo dobro izdelan in konkreten. Planirane pri-
hodke in odhodke razdelite kar se da podrob-
no, predvsem pa ne pozabite na izračune, ki 
govorijo, kako bo projekt finančno vplival na 
vaše poslovanje v prihodnjih letih. 

Realnost podatkov – realni podatki in na-
črti so ključno izhodišče pri pripravi doku-
mentacije. Posamezniki, ki ocenjujejo vaš 
projekt, poznajo področje, ki ga evalvirajo in 
preverjajo poslovanje podjetja, ki se na razpis 
prijavi. Dokumentaciji zato priložite resnične 
izkaze poslovanja, projektne načrte pa osnuj-
te pogumno, vendar realno.  

Dodana vrednost – evalvatorji želijo v pro-
jektu, ki mu namenijo sofinanciranje, prepo-
znati dodano vrednost družbi in gospodar-
stvu. Dodano vrednost vašega projekta tekom 
priprave dokumentacije, na mestih, kjer je to 
primerno, večkrat izpostavite.   

Kaj je torej ključ do uspeha pri pisanju 
projekta? S čim boste prepričali komisijo, 
da se bo odločila za vašo idejo in podprla 
vaš projekt? 

Vaš kompas za pripravo dokumentacije naj 
bodo zgoraj našteti nasveti, glavno vodilo pa: 
pri pisanju bodite jasni, pozitivni in verodo-
stojni.
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DAN INOVATIVNOSTI V SAŠA REGIJI

Odlične inovacije v SAŠA regiji tudi v letu 2016
Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica je 

v letu 2017 18. leto zapored izvedla projekt 
zbiranja in ocenjevanja inovacij v SAŠA regi-
ji. Na letošnji razpis je prispelo 12 prijav, pod 
katere se je podpisalo 8 podjetij oziroma pri-
javiteljev. 

Komisija za inovacije je ocenjevala 8 pre-
dlogov iz kategorije produktnih inovacij s 60 
sodelujočimi avtorji ter 4 predloge iz katego-
rije procesnih inovacij s 54 avtorji, skupno to-

rej 12 predlogov, pri katerih je skupno sode-
lovalo 114 inovatorjev. V primerjavi z lansko-
letnim natečajem navedene številke kažejo 
na rahel kvantitativni upad (lani 13 prijav s 
124 sodelujočimi inovatorji), vendar po dru-
gi strani kakovost inovacij ostaja na izjemno 
visokem nivoju.

Na podlagi ocen po posameznih kategori-
jah (inventivnost – izvirnost in zaščita novo-
sti, gospodarski rezultati, trajnostni učinki in 
okoljski vidiki) je komisija za ocenjevanje ino-
vacij soglasno dodelila 4 zlata priznanja v ka-
tegoriji produktnih inovacij, 2 zlati priznanji 
v kategoriji procesnih inovacij, 3 srebrna pri-
znanja v kategoriji produktnih inovacij, 2 sre-

brni priznanji v kategoriji procesnih inovacij 
ter 1 bronasto priznanje v kategoriji produk-
tnih inovacij.

Na podelitvi priznanj, ki je potekala 31. 
maja v Restavraciji Jezero v Velenju, so naj-
boljše inovatorje SAŠA regije nagovorili pred-
sednica SŠGZ dr. Cvetka Tinauer, predsednik 
Gospodarske zbornice Slovenije Boštjan Gor-
jup, predsednik komisije za ocenjevanje ino-
vacij pri SŠGZ Tomaž Krajnc in vodja projektov 
v podjetju M Sora dr. Aleš Ugovšek.

Kot je povedal Krajnc, je ocenjevalna komi-
sija, v kateri so bili poleg njega še dr. Marko 
Uplaznik, dr. Simon Kulovec, Mihael Špegel in 
Bojan Oremuž, tudi letos pozvala vse prijavi-
telje na osebno predstavitev njihovih inova-
cij, kar se je znova izkazalo kot zelo učinko-
vito, saj je komisija tako dobila dodatne in-
formacije o posameznih projektih in tako laž-
je ter bolj kakovostno opravila svoje delo. 

Dr. Aleš Ugovšek je v svojem predavanju 
razmišljal, kako biti (realno) inovativen. Kot 
je pojasnil, je realna inovativnost povezana s 
trgom, kupcem, branžo, inovatorjem, podje-
tjem oziroma organizacijo, politiko te organi-
zacije, okoljem in vestjo. Realna inovativnost 
je pot čustev, potreb in želja do cilja, ki pov-
zroči obojestransko zadovoljstvo in zagota-
vlja varno ter zdravo prihodnost vsem osta-
lim.

Na nacionalno ocenjevanje so se iz SAŠA 
regije uvrstile tri najbolje ocenjene inovacije, 
in sicer sistem obdelave odpadnih vod v ter-
moelektrarni Nikola Tesla A Obrenovac (pre-
dlagatelj Esotech d.d. Velenje), kuhinjski 
aparat OptiMUM (predlagatelj BSH Hišni apa-
rati d.o.o. Nazarje) in nova generacija pomi-
valnih strojev SmartFlex (predlagatelj Gore-
nje d.d. Velenje).

Dr. Aleš Ugovšek je v svojem predavanju razmišljal, kako biti (realno) inovativen. 
(Foto: Jože Miklavc)

Poročilo ocenjevalne komisije je podal 
njen predsednik Tomaž Krajnc. 

(Foto: Jože Miklavc) 

Z zlatimi priznanji nagrajene inovacije so avtorji predstavili s pomočjo lastnoročno 
in na duhovit način narisanih risb. (Foto: Jože Miklavc) 
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Bronasto priznanje

Srebrna priznanja

Napredni obračunski sistemi v mobilnih telekomunikacijah
Predlagatelj: Mega M d.o.o. Velenje
Avtorji: mag. Matej Meža, mag. Miran Meža 
in Tadej Koren

Gre za inovativen sistem obračunavanja 
uporabe mobilnih storitev, ki omogoča sti-
mulacijo uporabnikov k vedno manjši upo-
rabi minut in večji uporabi podatkov. Obra-
čunski sistem so nadgradili tako, da omogo-
ča konverzijo neporabljenih enot iz pretekle-
ga meseca v druge enote, ki jih lahko uporab-
nik poleg obstoječih količin koristi v tekočem 
mesecu. 

Robotska celica za avtomatizirano vstavljanje bobnov v kad 
pralnega stroja

Predlagatelj: Gorenje d.d. Velenje
Avtorji: Jernej Rošer, Bernard Kavdik, 
Marko Pantner, Danijel Knez, Aleš Štajner, 
Jure Slemenik, Bogdan Kočevar, Janez 
Špeh, Zvonko Klobučar, Denis Bartlma, Jan 
Konečnik in Duško Skarlovnik

Robotska celica omogoča avtomatiziran 
proces pobiranja bobna pralnega stroja z na-
menskega obešala, na katerem je hkrati na-
meščeno do 6 bobnov enakega tipa, vstavitev 
bobna v centrirno postajo, jemanje bobna iz 
te postaje in nameščanje na centrirni pnev-
matski trn, ki boben nato vodi v kad pralne-
ga stroja. Kad z vstavljenim bobnom se za-
tem premakne do naslednje postaje znotraj 
robotske celice, kjer robot namesti še steno 
kadi. 

Programski sistem za simulacije varne vožnje

Predlagatelj: Šolski center Velenje
Avtorja: Uroš Remenih in Samo Železnik

Inovacija pomaga reševati pereč problem 
varnosti v prometu, saj lahko izdelajo pro-
metno situacijo iz realnega okolja, na primer 
velenjsko dvopasovno krožišče, ki jo potem 
lahko voznik z inštruktorjem ali sam virtual-
no prevozi na simulatorju ali računalniku ter 
tako preveri pravilnost svoje vožnje oziroma 
poznavanje cestno-prometnih pravil. Najve-
čja prednost sistema je v prilagodljivosti ozi-
roma neomejenih možnostih izdelave različ-
nih realnih situacij v prometu oziroma prome-
tnih poti.
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Velikolitražna sanitarna toplotna črpalka
Predlagatelj: Gorenje d.d. Velenje
Avtorji: Vojko Robnik, Davorin Žbogar, 
Janez Apat, Zvonko Višnjić, Janez Jelen, 
Sebastjan Movh, Tomi Krašovec in mag. 
Janez Lipuš

Novo generacijo sanitarnih toplotnih čr-
palk Gorenje odlikuje izjemna energijska 
učinkovitost, saj omogoča prihranek kar do 
75 % energije. Emajliran kotel iz visokokako-
vostne jeklene pločevine in magnezijeva ano-
da zagotavljata zanesljivo protikorozijsko za-
ščito, debelejša izolacija pa zmanjšuje toplo-
tne izgube. Možnost izbire smeri zajema in iz-
pihovanja zraka omogoča različne načine na-
meščanja s standardnimi priključki in načine 
delovanja – prostorski ali voden zrak. 

Pametni aktuator za nadzor varnosti v velikih prezračevalnih 
sistemih 

Predlagatelj: Podkrižnik d.o.o. Ljubno ob 
Savinji
Avtorji: dr. Simon Kulovec, Tomaž Kastelic, 
Andraž Bola, Andrej Štok, Matej Kramer, 
Tomaž Globočnik, Jure Podkrižnik in Marko 
Areh

Aktuatorji so naprave, s katerimi se izvaja 
manipulacija različnih mehanizmov in nadzor 
nad sistemi. V podjetju Podkrižnik so razvili 
varnostno komponento za manipulacijo loput 
v sistemih za ogrevanje, prezračevanje in kli-
matizacijo, ki je uporabna zlasti v tunelih, na 
naftnih ploščadih in podobnih objektih. Ak-
tuator odlikuje zelo hiter zapiralni čas, po-
sebnost produkta pa je tudi sposobnost pre-
našanja velikih obremenitev, ki za tretjino 
presega konkurenčne izvedbe. 

Tekoče barvilo za obarvanje polimerov (ABS)

Predlagatelj: BSH Hišni aparati d.o.o. 
Nazarje
Avtorji: Peter Leskovšek, Aleksander Oblak, 
Thomas Zimmermann, Bodo Weickert in 
Sašo Sotlar

Z uporabo tekočega barvila za barvanje 
plastike hitreje so skrajšali pot do nove bar-
ve izdelka, krajša sta proces razvoja barvila 
in proces menjave barv izdelkov, hkrati pa so 
manjši poraba barvil, izmet in poraba ener-
gije. Izboljšana je homogenost barvnega od-
tenka izdelka, zagotovljena je ponovljivost 
barve. Zaradi manjšega deleža doziranja se 
zmanjša tudi število manipulacij z barvilom, 
poenostavi se transport in zmanjša potreben 
skladiščni prostor. 
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Zlata priznanja
Laserska varilna celica
Predlagatelj: Gorenje d.d. Velenje
Avtorji: Jernej Heindl, Stanko Kanduti, 
Uroš Kovačič, Robert Persson, Vasko 
Kugonič, Peter Sevčnikar in Robert Rošer

Gorenje pod blagovno znamko ASKO pro-
izvaja vrhunske pomivalne stroje najvišje-
ga cenovnega ranga. Z novim razvojnim pro-
jektom prvi na trgu ponujajo izgled zuna-
njih vrat, ki so v celoti iz pločevine, brez de-
lilnih ravnin in plastičnih dekorjev. Za zago-
tovitev celostnega pogleda so investirali v la-
sersko varilno celico, kjer z laserskim žarkom 
premera 200 mikronov izvedejo spoj vertikal-
ne in horizontalne linije ter tako omogočijo 
trenutno unikaten in vrhunski zunanji izgled 
aparata. 

Krmilnik Amihub
Predlagatelj: Amibit d.o.o. Velenje
Avtorji: Primož Bečan, Aleš Nastran, dr. 
Tadej Beravs in prof. dr. Mitja Ruzzier

Smo v obdobju drastičnega povečanja pa-
metnih naprav, senzorjev, digitalizacije in 
avtomatizacije, ki mnogokrat delujejo z raz-
ličnimi protokoli. Na podlagi večletnih izku-
šenj in dela s področja povezovanja naprav so 
v podjetju Amibit izluščili najbolj razširjene 
protokole in uporabljene signale ter jih smi-
selno povezali v procesu izdelave lastnega kr-
milnika, ki omogoča enostavno priključitev 
oddaljenih naprav preko mobilne povezave v 
centralni sistem z imenom Amihub.

XTurn 20+ sistem mehkega odpiranja in zapiranja vrat pečice
Prijavitelj: Turna d.o.o. Šoštanj
Avtorji: Aleš Plešnik, Rok Pišek in Stane 
Avberšek

XTurn 20+ je mehanizem mehkega zapira-
nja in odpiranja vrat pečice, ki omogoča nad-
zorovano delovanje aparatov s težo vrat nad 
20 kg. Sistem je bil razvit za podjetje Gagge-
nau, ki je del Skupine BSH in deluje v najviš-
jem kakovostnem in cenovnem razredu. Pod-
jetje Turna je prvi proizvajalec tečajev na sve-
tu, ki je razvil popolnoma prilagodljivo reši-
tev mehkega zapiranja in odpiranja vrat peči-
ce, ki je v omenjenem kakovostnem in cenov-
nem razredu izjemnega pomena pri odločanju 
potrošnikov.
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Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A 
Obrenovac WWTP TENT-A
Predlagatelj: Esotech d.d. Velenje
Avtorji: mag. Iztok Hrastel, Boštjan Žigon, 
dr. Marko Bojinović, Slobodan Mrkonjić, 
Primož Hostnik, Danilo Friškovec, Boris 
Štimnikar, Gabrijela Čevnik, Jure Šemrov, 
Matej Planinc, Maks Motaln, Željko 
Žarković, Boštjan Vaš, Tomaž Rakovnik, 
Peter Jelen, Uroš Krajner, Matej Firer, 
Aljaž Zajamšek, Gregor Blagotinšek, Nejc 
Kolarič, Suzana Mlakar, Mersida Rogo, 
Peter Iskrač, Grega Volk, Boris Kos, Jolanda 
Janežič, dr. Andrej Stergaršek, dr. Milenko 
Roš, Sašo Kure in Irena Baš

V sklopu celovitega čiščenja odpadnih voda 
v termoelektrarni Nikola Tesla je Esotech izde-
lal koncept čiščenja, opravil pilotne preizkuse 
in izvedel ter optimiziral delovanje postrojenj 

Kuhinjski aparat OptiMUM
Predlagatelj: BSH Hišni aparati d.o.o. 
Nazarje
Avtorji: Matej Čater, Uroš Semeja, Aleš 
Brečko, Peter Kovačič, Boštjan Kovačec, 
Tadej Holcinger, Gregor Slakan, Igor 
Dečman, Aleksander Strojanšek, Matej 
Švara, Tomaž Robida, Simon Knez, dr. 
Roman Pačnik, dr. Henri Orbanič, Jože 
Lesjak, Aleš Jakše, Marko Lenošek, Blaž 
Slatinšek in Marko Ivanušič

Kuhinjski aparat OptiMUM po zaslugi izje-
mno zmogljivega 1500-vatnega motorja, veli-
ke 5,5-litrske posode iz nerjavnega jekla in iz-
jemno inteligentne tehnologije izpolnjuje še 
tako zahtevne želje uporabnikov. Edinstvena 
na trgu je vgrajena tehtnica, ki prihrani čas in 
poenostavi pripravo. Hitre in zanesljive rezul-
tate omogočajo avtomatski programi Sensor-
Control Plus za jajčne beljake, stepeno sme-
tano in tudi kvašeno testo. 

Nova generacija pomivalnih strojev SmartFlex
Predlagatelj: Gorenje d.d. Velenje
Avtorji: Mats Lilja, Anders Sahlen, Thomas 
Persson, Aleš Osredkar, Jernej Heindl, Jana 
Kovač, Ksenija Sovič, Alen Kešetović, Peter 
Sevčnikar, Stanko Kanduti, Damjan Novak, 
Borut Keržič in Dejan Kokol

Nova generacija pomivalnih strojev Smar-
tFlex se ponaša s porabo energije A+++ mi-
nus 10%, največjim številom pogrinjkov ozi-
roma številom kosov posode na trgu, najve-
čjo kadjo na trgu, najmanjšo porabo vode in 
najnižjim nivojem hrupa. Poleg tega so v Go-
renju razvili unikatno avtomatsko odpira-
nje vrat, unikatni svetlobni prikaz z optič-
nim prenosom svetlobe, sistem vodnega zbi-
ralnika in specialni filtrski sistem za dosega-
nje nizke porabe vode in odličnega pomival-
nega učinka. 

za čiščenje voda, onesnaženih z oljem, mazu-
tom in lignitom, ter odpadnih voda iz naprave 
za razžveplanje dimnih plinov skupne kapaci-

tete 650 m3/h. Projekt predstavlja novost z 
vidika tehnologije, krmiljenja in optimizacije 
celovitega čiščenja industrijskih voda. 
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