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RAZMIŠLJANJE DR. CVETKE TINAUER OB RAZVOJNI KONFERENCI SŠGZ

Začaran krog
Ko opazujem in proučujem spremembe v 

širšem okolju na eni strani in ukrepe na dru-
gi strani, bodisi pri nas, bodisi v EU ali pa še 
kje drugje, se ne morem znebiti ocene, da se 
oblastni organi odzivajo zgolj na posledice, 
katerih vzroki so stari več let, in ko pripravlja-
jo ukrepe za aktualne posledice, v ozadju že 
nastajajo vzroki za nove posledice, ki še niso 
vidne. Toda zaradi tega smo ves čas v začara-
nem krogu. Vsako posledico poskušamo od-
pravljati posebej, ločeno, z ukrepi, ki veljajo 
le zanjo. O vzrokih slišimo zelo malo, praktič-
no nič, zato pri reševanju problemov tudi ni-
smo uspešni. V nadaljevanju se bom dotakni-
la nekaterih začaranih krogov, zato bo moja 
pogosta beseda »toda«. 

Pozitivni kazalniki so matematično gleda-
no pozitivni, toda ali je tako tudi v resnici? V 
Sloveniji imamo po dolgih letih spet gospo-
darsko rast. Je to pozitivno? Vsekakor je po-
zitivno dejstvo, da se je bruto družbeni pro-
izvod povečal. Toda kakšna je cena za to? V 
dolgih letih krize le-te nismo reševali s struk-
turnimi reformami, temveč z zadolževanjem. 
Za 400 % smo povečali svoj dolg, zato sedaj 
ta gospodarska rast ne zadošča za delitev bo-
nusov, temveč z njo s težavo plačujemo obre-
sti za kredite, ki letno že presegajo milijardo 
evrov. Toda gospodarska rast za letošnje leto 
se po napovedih Umarja občutno znižuje z 2,3 
% na 1,7 %. 

Prednost naše gospodarske rasti je zagoto-
vo v tem, da smo se odbili od dna in da spet 
rastemo. Toda zdi se, kot da se zaletavamo iz 
ene skrajnosti v drugo. Ne znamo se uravno-
težiti. Parcialni pogledi, parcialni interesi in 
parcialne odločitve nas lahko zelo kmalu spet 
zapeljejo v napačno smer. 

Na gospodarsko rast najbolj vplivajo zaseb-
na potrošnja, investicije in izvoz. Na našo tre-
nutno gospodarsko rast je najbolj vplival iz-
voz, torej mi, gospodarstvo, toda tudi izvoz 
se umirja in bo po napovedih Umarja letos 
nižji kot lani. Investicij praktično ni. Tudi že 
tako krhka zasebna potrošnja bo po napove-
dih Umarja letos nižja. Kaj torej to pomeni? 

Če bi želeli povečati potrošnjo, bi mora-
li povečati prihodke prebivalstva. Toda pra-
vih razlogov za to ni, saj se namesto z infla-
cijo borimo z deflacijo, torej z nižanjem cen. 
Tisti, ki ne zaslužijo dosti več kot minimalno 
plačo, kredita ne morejo dobiti. Po produktiv-
nosti zaostajamo za Nemčijo kar za polovico. 
In tu na najbolj neprimeren način nastopi še 
država, ki je pri obremenitvah plač neusmilje-
na. Hoče del pogače, ki ji ne pripada. Od pla-
če vsakega strokovnjaka hoče še eno njegovo 
plače zase, za proračun. Toda za kakšne na-
mene? 

Skoraj polovica proračuna že predstavlja-
jo plače javnih uslužbencev. Milijonske mor-
da celo milijardne kraje v javnem sektorju so 

ostale nekaznovane, sredstva nepovrnjena. 
Z Zakonom o sistemu plač v javnem sektor-
ju smo v 3.a členu uzakonili pravilo, ki velja 
samo za javne uslužbence in bi ga lahko pre-
vedli takole: »Nezakonito prejemaš 10 let, 
vračaš le za 10 mesecev«. To je absurd! Z za-
konom smo legalizirali krajo, toda samo v jav-
nem sektorju. Nesorazmerja plač, nezakoniti 
dodatki in bog ve kaj še, še dodatno posta-
vljajo pod vprašaj upravičenost tako visokih 
obremenitev v gospodarstvu. Začaran krog.

Zaradi odprave strukturnega primanjklja-
ja bo vsako leto potrebno privarčevati doda-
tnih 200 in več milijonov evrov. Toda mi vidi-
mo le gospodarsko rast. Na eni strani imamo 
torej gospodarsko rast in zahteve po uskladi-
tvi pokojnin, plač v javnem sektorju, socialnih 
transferjev, na drugi strani pa dolžnost doda-
tnega znižanja strukturnega primanjkljaja, ki 
narekuje dodatno več stomilijonsko varčeva-
nje na leto. Kaj torej to pomeni? Zagotovo to, 
da lahko pozabimo na vse državne investici-
je in na občutni dvig zasebne potrošnje. Za-
čaran krog.

Pomemben segment zasebne potrošnje 
bodo v prihodnosti predstavljali upokojen-
ci. Pokojninska blagajna znižuje izdatke po 
še aktualni pokojninski reformi že vse od leta 
2013, pa vendar se že odpirajo nove zahte-
ve po novi pokojninski reformi. Je to uteme-
ljeno? Povprečna upokojitvena starost v letu 
2015 je ostala enaka kot v letu 2014, to je 59 
let za ženske in 61 let in en mesec za moške. 
Dolgoletno zmanjševanje razmerja med števi-
lom zavarovancev in številom upokojencev se 

je ustavilo prvič po šestih letih. V letu 2015 
je razmerje med zavarovanci in upokojenci 
ostalo na enaki ravni kot leta 2014, ko je na 
enega upokojenca statistično prišlo 1,37 za-
varovanca. 

Čeprav torej po aktualni pokojninski refor-
mi še nismo dosegli upokojevanja pri 65 letih,  
se pojavljajo zahteve po upokojevanju pri 67 
letih. Primerjave z EU kažejo, da je Slovenija 
po zaposlenosti starejših od 55 let na samem 
repu. Začaran krog.

V medijih smo zasledili izsledke oziroma 
ugotovitve ameriškega urada za popis pre-
bivalstva, ki jih je objavil v poročilu Starajo-
či svet: 2015. Raziskovali so svetovne demo-
grafske trende. Njihove ugotovitve potrjuje-
jo skrb zbujajoče trende na trgu delovne sile. 
Delovna sila se hitro stara, mlajši pa se ne za-
poslujejo v ustreznih gospodarskih panogah. 
Po projekcijah tega poročila bo Slovenija leta 
2050 peta država z najstarejšim prebival-
stvom na svetu. Leta 2050 se bo delež starej-
ših od 65 podvojil in bo znašal kar 34 odstot-
kov. Pokojninska reforma torej ne sme biti re-
forma, temveč kontinuiran proces. 

Toda ob tem se postavlja drugo aktualno 
vprašanje. Ali bo ta del populacije, ki bo v 
kratkem predstavljal pomemben delež zaseb-
ne potrošnje, lahko prispeval k rasti BDP ali 
pa se bodo namesto tega zanj povečali le iz-
datki oziroma socialni transferji? Se v gospo-
darstvu pripravljamo na to veliko skupino po-
trošnikov, ki bo v prihodnosti usodno vplivala 
na naše prihodke? Bosta upokojenec v Avstri-
ji in v Sloveniji enako pomembna, ali pa bomo 
v Sloveniji za svoje produkte nagovarjali av-
strijske upokojence, za naše pa bomo še na-
prej skrbeli s socialnimi transferji oziroma z 
višjimi davki? Začaran krog.

Za vzdržno in močno gospodarsko rast so 
nujne večje zasebne naložbe. V ta namen je 
potrebno izboljšati dostop do financiranja 

zlasti za mala in srednja podjetja (MSP). Toda 
kreditiranje MSP je, kot ugotavlja Banka Slo-
venije, »samo po sebi tvegano in teh tveganj 
ni preprosto presojati. Drugje skladi tvegane-
ga kapitala zapolnijo to vrzel, ki je banke ne 
morejo. V Sloveniji pa je trg tveganega kapi-
tala nerazvit. Zato moramo poiskati načine, 
kako privabiti večji obseg investicij tvegane-
ga kapitala iz tujih virov.« Toda Slovenija za-

Dr. Cvetka Tinauer, predsednica SŠGZ
(Foto: Jože Miklavc)

»Z zakonom smo legalizirali kra-
jo, toda samo v javnem sektorju. 
Nesorazmerja plač, nezakoniti do-
datki in bog ve kaj še, še dodatno 
postavljajo pod vprašaj upraviče-
nost tako visokih obremenitev v go-
spodarstvu.«
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radi svoje birokratske zapletenosti in ovir, za-
radi visokih stroškov dela, ni država, ki bi bila 
privlačna za tuje investitorje. Začaran krog.

Naše gospodarstvo je trenutno med manj 
zadolženimi v EU, saj smo v letih krize kredi-
te vračali. Sedaj imamo na eni strani banke, 
ki so polne denarja, na drugi strani pa ogro-
mno dobrih podjetij z denarjem na transakcij-
skem računu. Na drugi strani imamo tudi šte-

vilna start-up podjetja, ki se poslužujejo no-
vih inovativnih oblik financiranja, kot so Kic-
kstarter, Bitcoins ... Množično financiranje 
(crowdfunding) postaja vse bolj razširjeno. V 
Veliki Britaniji se je v letih 2012 in 2013 trgo-
vanje na tovrstnih platformah glede na leto 
prej skoraj podvojilo. Ti novi posredniki za fi-
nanciranje projektov v Veliki Britaniji so obr-
nili že več kot milijardo funtov kapitala. Kdo 
torej potrebuje bančne kredite? V lanskem 
letu so banke zavrnile zgolj 8 % prošenj za 
posojila MSP, pa se je obseg bančnih posojil 
podjetjem v Sloveniji kljub temu zmanjšal za 
skoraj milijardo evrov. Začaran krog.

Tokrat ne bom odpirala vprašanja debelo-
sti in z njo povezanih posledic za gospodar-
stvo in celotno družbo. Danes je debel vsak 
osmi odrasel, do leta 2025, torej do leta, do 
kamor približno danes načrtujemo, bo debel 
vsak peti. »Zdravstvene posledice bodo dose-
gle ravni, ki si jih ne moremo predstavljati,« 
je opozoril prof. Majid Ezzati, soavtor študije, 
objavljene v medicinski reviji The Lancet. Prav 

tako ne bom odpirala vprašanja sprememb 
vrednot v družbi, od nekoč protestantske vre-
dnote dela do nove vrednote ugodja in užit-
ka. Ta sprememba med drugim narekuje tudi 
razvoj na področju umetne inteligence, ki že 
poteka in bo zelo spremenila svet. 

Nujno torej potrebujemo nov pogled na vo-
denje ekonomske politike, ki bo celovit, ho-
lističen, ne računovodski. Brez vključevanja 
sociologov, psihologov, antropologov in dru-
gih strokovnjakov ne bo šlo.

Kako se vse to odraža lokalno? Naša uspe-
šna izvozna podjetja bodo zagotovo mnogo 

manj izpostavljena posledicam začaranih kro-
gov, saj izvažajo pretežno na trge, ki so ure-
jeni, ki se bolj sistematično, bolj učinkovito 
in bolj kvalitetno spopadajo s problemi. Tre-
nutno sta vodilni panogi v naši regiji prede-
lovalna industrija in energetika. Medtem ko 
imamo v energetiki težave, imamo na podro-
čju predelovalne industrije izjemna in odlič-
na podjetja, izvoznike, gazele; podjetja, ki so 
odlično upravljana in odlično vodena, ki ima-
jo za seboj v času krize dobro izvedene inve-
sticije in so vsa v zasebni lasti. 

Toda ob tem so še druge panoge in števil-
na mikro in majhna podjetja, ki so odvisna od 
vseh začaranih krogov in tudi od usode naj-
pomembnejših družb v regiji. Bodo z njimi ra-
sla ali umirala? 

Toda tudi tukaj imamo veliko začaranih 
krogov. Eden od njih je tretja razvojna os. 12 
let že terjamo tretjo razvojno os za naše go-
spodarstvo. Da bi država prikrila svojo neis-
krenost, ko je ves čas trdila, da se zaveda po-
mena tretje razvojne osi za naše gospodar-
stvo, je ves čas spreminjala traso in se tako 
pretkano izogibala uresničitvi danih obljub; 
po dvanajstih letih obljub smo še vedno v fazi 
določanja trase. Kako naj takšni državi verja-
memo, da razume gospodarstvo in da razume, 
kaj je to konkurenčnost? 

Neučinkovitost države pri izgradnji tretje 
razvojne osi simbolično, v vsej svoji razsežno-
sti prikazuje stvaren in resničen odnos države 
do gospodarstva. Besede ne štejejo nič, deja-
nja so pomembna. Če pogledamo davke, lah-
ko ugotovimo, da država za svoje neopravlje-
no delo zahteva enako plačilo in celo več, kar 
ni niti pošteno niti pravično.

Nekoč se je zdela prednost naše subregije v 
tem, da je imela dve veliki gospodarski druž-
bi v državni lasti, toda danes se kaže, da temu 
ni tako. Nekateri smo na to opozarjali vrsto 
let. Zagotovo lahko trdimo, da je problem v 
energetiki povzročila država sama, zato ne bi 
bilo prav, da ga odloži pred naša vrata. More-
bitno odpuščanje zaposlenih v naših energet-
skih družbah, ob že tako velikem številu brez-
poselnih, bo negativno vplivalo na številna 
mikro podjetja in samostojne podjetnike. Ži-

vljenjski standard se bo znižal, zasebna po-
trošnja se bo še poslabšala. Nekatera naše ve-
like družbe imajo svoje poslovne procese pod-
prte z daljinskim ogrevanjem, zato je ključne-
ga pomena nemotena dobava. 

Podjetniki in gospodarstveniki smo zaradi 
informacij, ki jih lahko prebiramo v medijih v 
zvezi z našo energetiko, zaskrbljeni. Uradnih 
informacij nimamo. Termoelektrarna Šoštanj 
(TEŠ) je izstopila iz naše zbornice, kar je ne-
navadno in kaže na neko povsem novo držo 
države pri dojemanju položaja TEŠ v tem oko-
lju. Na našo razvojno konferenco smo zato 
povabili predstavnike krovnega lastnika na-
ših energetskih družb, to je SDH, da iz prve 
roke pridobimo verodostojno informacijo, kaj 
se bo v teh družbah v prihodnjih letih dogaja-
lo, kakšni so njihovi načrti. Le tako se bomo 
lahko pripravili na nove razmere. 

Cilj letošnje razvojne konference je bil 
v ugotovitvi razvojnih ciljev gospodarstva 
SAŠA subregije do leta 2025 ali 2030 in ka-
tere so glavne ovire ter priložnosti za njiho-
vo dosego. V tem okviru smo poskušali ugo-
toviti, ali lahko uspešna predelovalna podje-
tja amortizirajo nekatere težave v energetiki 
in potegnejo voz naprej v prihodnost. 

Ob tej priliki bi želela posebej izpostavi-
ti pomen sodelovanja, pomen povezanosti, 
pomen solidarnosti. Samo skupaj bomo lah-
ko dosegli želene spremembe. V ta namen va-
bim vsa podjetja, tudi tista najmanjša v naši 
subregiji, da se nam pri našem delu v okviru 
Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice pri-
družijo.

»Delovna sila se hitro stara, mlaj-
ši pa se ne zaposlujejo v ustreznih 
gospodarskih panogah. Po projekci-
jah bo Slovenija leta 2050 peta dr-
žava z najstarejšim prebivalstvom 
na svetu. Leta 2050 se bo delež sta-
rejših od 65 podvojil in bo znašal 
kar 34 odstotkov.«

»Neučinkovitost države pri izgra-
dnji tretje razvojne osi simbolič-
no, v vsej svoji razsežnosti prikazu-
je stvaren in resničen odnos države 
do gospodarstva. Besede ne štejejo 
nič, dejanja so pomembna.«

»Po produktivnosti zaostajamo 
za Nemčijo kar za polovico. In tu 
na najbolj neprimeren način nasto-
pi še država, ki je pri obremenitvah 
plač neusmiljena. Hoče del poga-
če, ki ji ne pripada. Od plače vsake-
ga strokovnjaka hoče še eno njego-
vo plače zase, za proračun.«

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



4 Poslovni razgledi SAŠA regije

POSLOVANJE GOSPODARSKIH DRUŽB IN ZADRUG V SAŠA REGIJI V LETU 2015

Predelovalne dejavnosti z dobičkom, energetika in 
gradbeništvo z izgubo

V letu 2015 je na območju desetih občin 
Zgornje Savinjske in Šaleške doline oziroma 
v SAŠA regiji poslovalo 1.093 gospodarskih 
družb (1,3 % več kot v letu 2014) in 5 zadrug 
(67 % več kot v letu 2014).

Gospodarske družbe so v letu 2015: 
- zaposlovale 15.494 delavcev oziroma 0,2 

% več kakor v letu 2014;
- ustvarile 2.082.766 tisoč evrov prihodkov 

(- 6,8 %);
- ustvarile 2.578.790 tisoč evrov odhodkov 

(+ 11,5 %);
- ustvarile 565.337 tisoč evrov neto doda-

ne vrednosti (+ 7,5 %) oziroma 36.487 evrov 
dodane vrednosti na zaposlenega (+ 7,2 %);

- izkazale 52.574 tisoč evrov čistega dobič-
ka (- 4,6 %), pri čemer je čisti dobiček ugoto-
vilo 731 gospodarskih družb ali 66,9 % vseh;

- izkazale 554.953 tisoč evrov čiste izgube 
(+ 287,7 %), pri čemer je čisto izgubo ugoto-
vilo 309 družb ali 28,3 % vseh;

- izkazale 502.379 tisoč evrov neto čiste 
izgube, kar je skoraj šestkrat več kot v letu 
2014.

Gospodarske družbe so ob koncu leta 
2015:

- imele 3.209.650 tisoč evrov sredstev (ak-
tive) oziroma obveznosti do virov sredstev, 
kar je bilo 13,3 % manj kot ob koncu leta 
2014;

- zmanjšale obseg kratkoročnih sredstev za 
2,7 % na 950.091 tisoč evrov in obseg dolgo-
ročnih sredstev za 16,8 % na 2.227.777 tisoč 
evrov (glede na leto 2014);

- imele 963.085 tisoč evrov kapitala (- 19,3 
%), katerega delež v strukturi obveznosti 
do virov sredstev se je z 32,3 % v letu 2014 
zmanjšal na 30,0 %;

- imele 1.135.317 tisoč evrov dolgoročnih 

obveznosti (- 5,3 %) in 944.920 tisoč evrov 
kratkoročnih obveznosti (- 16,9 %).

Zadruge so v letu 2015:
- zaposlovale 60 delavcev oziroma enega 

manj (- 1,6 %) kot v letu 2014;
- ustvarile 15.307 tisoč evrov prihodkov (+ 

3,0 %), od tega 14.825 tisoč evrov (+ 4,2 %) 
na domačem trgu;

- ustvarile 1.411 tisoč evrov neto dodane 
vrednosti (- 1,6 %) oziroma 23.517 evrov (+ 
0,4 %) neto dodane vrednosti na zaposlene-
ga;

- izkazale 68 tisoč evrov čistega dobička (+ 
300,0 %), ki sta ga ustvarili dve zadrugi;

- izkazale 3 tisoč evrov čiste izgube evrov (- 
50,0 %), ki so jo ustvarile tri zadruge;

- izkazale 65 tisoč evrov neto čistega dobič-
ka oziroma skoraj šestkrat več kot leto prej.

Savinjsko-šaleške zadruge so imele na dan 
31. 12. 2015 8.256 tisoč evrov sredstev ozi-
roma obveznosti do virov sredstev, kar pome-
ni 0,3 % manj kot na isti datum predpretekle-
ga leta.

ZBIRNI REZULTATI GOSPODARSKIH DRUŽB

Prihodki
Gospodarske družbe so v letu 2015 ustvari-
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le 2.082.766 tisoč evrov prihodkov, od katerih 
so večino (98,8 %) predstavljali poslovni pri-
hodki, 1,0 % finančni prihodki in 0,2 % dru-
gi prihodki. V primerjavi s prejšnjimi leti se 
struktura prihodkov ni bistveno spremenila.

Družbe so lani 930.086 tisoč evrov oziro-
ma 44,7 % čistih prihodkov od prodaje ustva-
rile na domačem trgu, ker je bilo kar za peti-
no manj kot leto prej, medtem ko so bili viš-
ji tako čisti prihodki na trgih EU, ki so znaša-
li 737.679 tisoč evrov (+ 4,2 %), kot tudi či-
sti prihodki od prodaje na trgih izven EU, ki 
so znašali 332.352 tisoč evrov (3,6 % več kot 
v letu 2014). Delež finančnih prihodkov, ki so 
znašali 20.277 tisoč evrov, je lani v primerjavi 
z letom prej padel z 1,1 na 1,0 %.

Odhodki
Družbe so v letu 2015 izkazale 2.504.145 

tisoč evrov odhodkov, kar je bilo 8,3 % več 
kakor v letu 2014. Večino celotnih odhod-
kov (97,1 %) so predstavljali poslovni odhod-
ki, 2,7 % finančni odhodki in 0,2 % drugi od-
hodki.

Med poslovnimi odhodki so bili po obse-
gu največji stroški blaga, materiala in stori-
tev (1.446.528 tisoč evrov), katerih delež je 
bil 56,1 %, v primerjavi z letom 2014 pa so bili 
nižji za 10,0 %. Na drugem mestu po obsegu 
so bili odpisi vrednosti v višini 617.685 tisoč 
evrov, ki so v primerjavi s predlanskim letom 
poskočili za skoraj 330 odstotkov in so pred-
stavljali 24-odstotni delež. 

Stroški dela v višini 393.028 tisoč evrov so 
bili v primerjavi z letom prej nižji za 1,1 %, pri 
čemer so stroški plač znašali 278.795 tisoč 
evrov in so bili za 2,6 % nižji kot leta 2014. 
Delež stroškov dela je s 17,2 padel na 15,2 %. 
Drugi poslovni odhodki so znašali 46.905 ti-
soč evrov (- 35,4 %) in so predstavljali naj-
manjši – 1,8-odstotni delež.

TEMELJNI PODATKI DRUŽBE ZAPOSLENI ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE VREDNOST AKTIVE NA DAN 
31.12.2015

Velikost družb Število Delež v % Število Delež v % Znesek v tisoč EUR Delež v % Znesek v tisoč EUR Delež v %
Skupaj 1.093 100,0 15.494 100,0 2.000.116 100,0 3.209.650 100,0
Mikro 1.014 92,8 2.883 18,6 234.670 11,7 295.574 9,2
Majhne 44 4,0 1.504 9,7 140.276 7,0 176.763 5,5
Srednje 22 2,0 3.154 20,4 343.426 17,2 311.694 9,7
Velike 13 1,2 7.953 51,3 1.281.744 64,1 2.425.619 75,6

Na poslovne rezultate družb so v letu 
2015 vplivali tudi drugi dejavniki go-
spodarskih in finančnih gibanj v Repu-
bliki Sloveniji:

- cene življenjskih potrebščin so se v 
letu 2015 znižale za 0,5 %, medtem ko 
so se v letu 2014 povečale za 0,2 %;

- cene industrijskih izdelkov pri pro-
izvajalcih so se znižale za 0,5 %, med-
tem ko so bile predlani nižje za 1,1 %;

- obseg industrijske proizvodnje se 
je v letu 2015 povečal za 4,5 %, med-
tem ko je bil v letu 2014 večji za 1,6 %;

- povprečna temeljna obrestna mera 
je bila v letu 2015 negativna, in sicer – 
0,49 %, medtem ko je bila leto prej na 
ravni 0,51 %.
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V letu 2015 je bila povprečna mesečna pla-
ča na zaposlenega 1.500 evrov oziroma 2,8 % 
nižja kakor v letu 2014. Povprečna mesečna 
plača na zaposlenega v Sloveniji je lani zna-
šala 1.504 evre, kar pomeni, da je bila pov-
prečna mesečna plača na zaposlenega v SAŠA 
regiji nižja za 0,3 %.

Po posameznih dejavnostih so v povprečju 
najvišje plače izplačevali v dejavnosti oskrbe z 
električno energijo, plinom in paro (2.412 evrov 
(- 5,3 %)), po posameznih občinah pa je bila 
najvišja povprečna mesečna plača na zaposle-
nega (1.724 evrov (- 11,8 %)) v občini Šoštanj.

Finančni odhodki so znašali 69.891 tisoč 
evrov in so bili za 21,1 % nižji kot v letu 2014.

Dodana vrednost in izguba na substanci
Dodana vrednost je novo ustvarjena vre-

dnost in izraža predvsem gospodarsko aktiv-

OPOMBI
- Pri presoji poslovanja družb in za-

drug v letu 2015 je treba upoštevati, 
da letna poročila družb in zadrug, za-
vezanih k reviziji, še niso revidirana, 
kar pomeni, da se po opravljeni revizi-
ji rezultati njihovega poslovanja lahko 
spremenijo.

- V primerjavah z rezultati poslova-
nja v letu 2014 se podatki nanašajo 
na 1.079 družb, ki so predložile letna 
poročila za leto 2014, in ne le na tiste 
družbe, ki so predložile tudi letno po-
ročilo za leto 2015.

nost družb. Predstavlja kosmati donos od po-
slovanja, zmanjšan za stroške blaga, materia-
la in storitev in druge poslovne odhodke.

Dodano vrednost v znesku 571.287 tisoč 
evrov (+ 3,9 %) je ugotovilo 874 družb (+ 0,9 
%), izgubo na substanci v znesku 5.950 ti-
soč evrov (- 75,1 %) pa 167 družb (+1,2 %). 
Družbe so v letu 2015 ustvarile 565.337 tisoč 
evrov neto dodane vrednosti oziroma 7,5 % 
več kakor v letu 2014. Neto dodana vrednost 
na zaposlenega je znašala 36.487 evrov, 7,2 
% več kakor v letu 2014.

Čisti dobiček in čista izguba
Čisti dobiček v znesku 52.574 tisoč evrov (- 

4,6 %) je v letu 2015 izkazalo 731 družb (+ 

4,1 %), to je 66,9 % vseh (+ 2,8 %). V dese-
tih gospodarskih družbah so ugotovili več kot 
pol milijona evrov čistega dobička, od tega v 
šestih družbah več kot milijon evrov. Teh de-
set družb je ustvarilo 37.389 tisoč evrov ozi-
roma 71,1 % vsega čistega dobička gospodar-
skih družb SAŠA regije.

Čisto izgubo v znesku 554.953 tisoč EUR (+ 
287,7 %) je v letu 2015 ugotovilo 309 družb (- 
5,8 %), to je 28,3 % vseh (- 6,9 %). V 16 druž-
bah SAŠA regije so ugotovili več kot pol mili-
jona evrov čiste izgube, od tega je bila v de-
vetih družbah čista izguba večja kot milijon 
evrov. Teh 16 družb je ustvarilo 548.509 tisoč 
evrov ali 98,8 % vse čiste izgube.

Delež čiste izgube v prihodkih je v letu 
2015 znašal 26,6 % in se je v primerjavi z le-
tom 2014 povečal za več kot štirikrat.

REZULTATI POSLOVANJA DRUŽB GLEDE NA 
VELIKOST

Družbe se v skladu s 55. členom ZGD-1 raz-
vrščajo v mikro, majhne, srednje in velike na 
podlagi podatkov dveh zaporednih poslovnih 
let. Velikost družb se izračunava na podlagi 
treh meril, in sicer povprečnega števila zapo-
slenih v poslovnem letu, čistih prihodkov od 
prodaje ter vrednosti aktive ob koncu poslov-
nega leta.

Večina gospodarskih družb v SAŠA regi-
ji (1.014 oziroma 92,8 %) sodi v kategorijo 
mikro podjetij. Lani so te družbe zaposlova-
le 2.883 (18,6 %) delavcev in so z 9,2 % sred-
stev ustvarile 234.670 tisoč evrov (11,7 %) 
čistih prihodkov od prodaje. Mikro družbe so 
ustvarile 13,0 % neto dodane vrednosti re-
gijskega gospodarstva (+ 31,3 %), poslovno 
leto pa so zaključile z neto čisto izgubo v viši-
ni 2.086 tisoč evrov (- 95,6 %).

V letu 2014 je bilo v regiji 44 majhnih 
družb, ki so zaposlovale 1.504 delavce (9,7 
%), ustvarile 140.276 tisoč evrov (7,0 %) či-
stih prihodkov od prodaje in imele 5,5 % vseh 
sredstev. Majhne družbe so ustvarile 8,5 % 
neto dodane vrednosti vseh družb SAŠA regi-
je in leto 2015 sklenile z neto čistim dobičk-
om v višini 2.192 tisoč evrov, medtem so pre-
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dlansko leto sklenile z neto čisto izgubo v vi-
šini 3.142 tisoč evrov.

22 srednje velikih družb je lani zaposlova-
lo 3.154 delavcev (20,4 %), ustvarilo 343.426 
tisoč evrov čistih prihodkov od prodaje (17,2 
%) in imelo 9,7 % sredstev. Srednje družbe so 
ustvarile 20,5 % neto dodane vrednosti re-
gije, poslovno leto pa so zaključile z neto či-
stim dobičkom v višini 15.412 tisoč evrov (+ 
151,9 %).

13 velikih gospodarskih družb je v letu 2014 
zaposlovalo 7.953 delavcev (51,3 %), ustvari-
lo 1.281.744 tisoč evrov čistih prihodkov od 
prodaje (64,1 %) in imelo 75,6 % vseh sred-
stev. Velike družbe so ustvarile 58,1 % neto 
dodane vrednosti, končni rezultat njihovega 
lanskega poslovanja pa je bila neto čista iz-
guba v višini 517.897 tisoč evrov, ki je bila od 
predlanske izgube večja za skoraj 12-krat.

REZULTATI POSLOVANJA DRUŽB PO 
DEJAVNOSTIH

Najpomembnejše področje po številu zapo-
slenih, prihodkih in vrednosti aktive v SAŠA 
regiji ostajajo predelovalne dejavnosti. 177 
družb s tega področja je lani zaposlovalo 
9.248 delavcev (59,7 %), ki so s 43,5 % vseh 
sredstev ustvarili 1.271.065 tisoč evrov či-
stih prihodkov od prodaje (63,5 %). V prede-
lovalnih dejavnostih so ustvarili 35.803 tisoč 
evrov čistega dobička (68,1 %) in 11.699 ti-
soč evrov čiste izgube (22,3 %). Predelovalne 
dejavnosti so tako poslovno leto 2015 zaklju-
čile z neto čistim dobičkom v znesku 24.104 
tisoč evrov, ki je bil za 6,9 odstotka nižji kot 
predlani.

Delež in vpliv predelovalnih dejavnosti sta 
v SAŠA regiji bistveno večja kot v republiškem 
merilu, in sicer tako po številu družb (SAŠA 
16,2 %, SLO 12,1 %) kot po številu zaposle-
nih (SAŠA 59,7 %, SLO 36,8 %), čistih prihod-
kih od prodaje (SAŠA 63,5 %, SLO 31,0 %) in 
vrednosti aktive (SAŠA 43,5 %, SLO 25,1 %).

Neto dodana vrednost je bila ugotovljena 
v vseh dejavnostih, največ pa v predeloval-
nih dejavnostih (340.579 tisoč evrov), rudar-
stvu (57.442 tisoč evrov) in strokovnih, znan-
stvenih ter tehničnih dejavnostih (24.098 ti-
soč evrov).

Z neto čisto izgubo so lanskoletno poslo-
vanje zaključile družbe v desetih dejavnostih, 
največ na področjih oskrbe z električno ener-

gijo, plinom in paro (- 459.770 tisoč evrov), 
rudarstva (- 65.849 tisoč evrov) in gradbe-
ništva (- 4.294 tisoč evrov). Največ neto či-
stega dobička so ustvarile, kot že omenjeno, 
predelovalne dejavnosti (24.104 tisoč evrov), 
sledijo finančne in zavarovalniške dejavnosti 
(2.878 tisoč evrov) ter promet in skladiščenje 
(2.758 tisoč evrov).

REZULTATI POSLOVANJE DRUŽB PO 
OBČINAH

Gospodarsko najmočnejša občina v SAŠA 
regiji ostaja Mestna občina Velenje, na obmo-
čju katere je lani poslovalo 675 družb (61,8 
%), ki so zaposlovale 11.339 delavcev (73,2 
%) in ustvarile 1.252.393 tisoč evrov čistih 
prihodkov od prodaje (62,6 %).

Z neto čisto izgubo so poslovanje lani za-
ključile družbe z območja treh občin: Šoštanj 
(- 452.682 tisoč evrov), Velenje (- 77.629 ti-
soč evrov) in Mozirje (- 258 tisoč evrov). Z 
največ neto čistega dobička so poslovale 
gospodarske družbe z območja občin Ljub-
no (16.023 tisoč evrov), Nazarje (10.570 ti-
soč evrov) in Rečica ob Savinji (1.048 tisoč 
evrov).

SKLEPNE UGOTOVITVE
Medtem ko se specifična struktura gospo-

darstva SAŠA regije v letu 2015 ni bistve-
no spremenila, se je bistveno spremenil sku-
pni rezultat poslovanja, saj so gospodarske 

družbe, zlasti zaradi negativnega poslovanja 
energetskih dejavnosti, poslovno leto konča-
le z visoko čisto izgubo, ki je presegla pol mi-
lijarde evrov in je tako vrednostno znašala kar 
četrtino vseh prihodkov gospodarskih družb v 
SAŠA regiji. Omenjena izguba je bila tako vi-
soka, da je posledično povzročila neto čisto 
izgubo tudi na nivoju statistične Savinjske re-
gije, medtem ko je bilo poslovanje slovenske-
ga gospodarstva lani pozitivno.

Malce podrobnejša analiza pokaže, da je bi-
stveni delež te visoke neto čiste izgube nastal 
v dejavnosti oskrbe z električno energijo, pli-
nom in paro, manjši a še vedno visok delež pa 
v dejavnosti rudarstva. Predelovalne dejav-
nosti, ki so lansko leto ob 10-odstotnem pad-
cu prihodkov sklenile s podobnim neto čistim 
dobičkom kot predlani, tako ekstremnih iz-
gub tudi v primeru bistveno boljšega poslova-
nja ne bi zmogle pokriti.

Mikro družbe so predlansko visoko izgubo 
v višini 47 milijonov evrov lani znižale na dva 
milijona, majhne družbe pa so predlansko iz-
gubo v višini treh milijonov evrov spremenile 
v neto čisti dobiček v višini dveh milijonov in 
ob tem povečale število zaposlenih za skoraj 
četrtino. Srednje družbe ostajajo še naprej 
trden del gospodarstva SAŠA regije; predlan-
ski dobiček so več kot podvojile. 

Velike družbe so zaradi že omenjenega ne-
gativnega rezultata dveh energetskih družb 
leto sklenile z neto čisto izgubo, zmanjšale so 
število zaposlenih in ustvarile manj čistih pri-
hodkov od prodaje kot leto poprej, spodbu-
dna pa je rast neto dodane vrednosti. Le-ta je 
tudi edini pozitivni kazalnik, ki kaže rast de-
leža gospodarskih družb SAŠA regije v sloven-
skem prostoru, vsi ostali kazalniki pričajo o 
tem, da se je delež naših gospodarskih družb 
lani zmanjšal.

Vir:
- Marija Močnik: Informacija o poslovanju 

gospodarskih družb in zadrug s področja Sa-
vinjsko-šaleške regije v letu 2014. AJPES, Izpo-
stava Velenje, maj 2015.

- Danica Kamnik: Informacija o poslovanju 
gospodarskih družb in zadrug s področja Sa-
vinjsko-šaleške regije v letu 2015. AJPES, Izpo-
stava Velenje, maj 2016.
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Pomembnejši podatki o poslovanju gospodarskih družb in zadrug SAŠA regije

Zap. št. ELEMENTI OBDOBJE GOSPODARSKE 
DRUŽBE ZADRUGE

1. Število poslovnih subjektov (število predloženih letnih poročil)
2014 1.079 3
2015 1.093 5

Indeks 101,3 166,7

2. Prihodki (v tisoč EUR)
2014 2.234.355 14.859
2015 2.082.766 15.307

Indeks 93,2 103,0

2a. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (v tisoč EUR)
2014 1.169.463 14.231
2015 930.086 14.825

Indeks 79,5 104,2

2b. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (v tisoč EUR)
2014 708.189 96
2015 737.679 5

Indeks 104,2 5,2

2c. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (v tisoč EUR)
2014 320.566 0
2015 332.352 0

Indeks 103,7

3. Odhodki (v tisoč EUR)
2014 2.312.325 14.848
2015 2.578.790 15.239

Indeks 111,5 102,6

3a. Stroški dela (v tisoč EUR)
2014 397.622 1.142
2015 393.028 1.134

Indeks 98,8 99,3

Stroški plač (v tisoč EUR)
2014 286.315 776
2015 278.795 780

Indeks 97,4 100,5

Povprečna mesečna plača na zaposlenega (v  EUR)
2014 1.544 1.054
2015 1.500 1.082

Indeks 97,1 102,7

4. Čisti dobiček poslovnega leta (v tisoč EUR)
2014 55.114 17
2015 52.574 68

Indeks 95,4 400,0

4a. Število družb s čistim dobičkom 2015 731 2

5. Čista izguba poslovnega leta (v tisoč EUR)
2014 143.154 6
2015 554.953 3

Indeks 387,7 50,0

5a. Število družb z izgubo 2015 309 3

6. Neto poslovni izid (čisti dobiček minus čista izguba) (v tisoč EUR)
2014 -88.040 11
2015 -502.379 65

Indeks 570,6 590,9

7. Sredstva (v tisoč EUR)
31.12.2014 3.701.947 8.285
31.12.2015 3.209.650 8.256

Indeks 86,7 99,6

Opredmetena osnovna sredstva (v tisoč EUR)
31.12.2014 2.168.828 3.561
31.12.2015 1.700.703 3.713

Indeks 78,4 104,3

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (v tisoč EUR)
31.12.2014 205.021 2.304
31.12.2015 163.625 2.267

Indeks 79,8 98,4

Kapital (v tisoč EUR)
31.12.2014 1.194.018 3.754
31.12.2015 963.085 3.791

Indeks 80,7 101,0

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (v tisoč EUR)
31.12.2014 391.156 1.927
31.12.2015 309.060 1.855

Indeks 79,0 96,3

8. Število zaposlenih
2014 15.456 61
2015 15.494 60

Indeks 100,2 98,4

9. Neto dodana vrednost (v tisoč EUR)
2014 526.015 1.429
2015 565.337 1.411

Indeks 107,5 98,7

10. Neto dodana vrednost na zaposlenega (v EUR)
2014 34.033 23.426
2015 36.487 23.517

Indeks 107,2 100,4
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Osnovni podatki o poslovanju gospodarskih družb SAŠA regije v letu 2015 po dejavnostih

 DRUŽBE ZAPOSLENI ČISTI PRIHODKI OD 
PRODAJE

VREDNOST AKTIVE NA 
DAN 31.12.2015

PODROČJA DEJAVNOSTI Število
Delež 
v % Število

Delež 
v %

Znesek 
v tisoč EUR

Delež 
v %

Znesek 
v tisoč EUR

Delež 
v %

Skupaj 1.093 100,0 15.494 100,0 2.000.116 100,0 3.209.650 100,0

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 4 0,4 3 0,0 123 0,0 8.152 0,3

B Rudarstvo 2 0,2 1.266 8,2 105.918 5,3 128.013 4,0

C Predelovalne dejavnosti 177 16,2 9.248 59,7 1.271.065 63,5 1.396.746 43,5

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 20 1,8 413 2,7 160.883 8,0 1.129.836 35,2

E Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; 
saniranje okolja 10 0,9 504 3,3 41.640 2,1 44.222 1,4

F Gradbeništvo 152 13,9 1.256 8,1 91.291 4,6 85.844 2,7

G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil 209 19,1 677 4,4 130.443 6,5 77.362 2,4

H Promet in skladiščenje 71 6,5 407 2,6 46.468 2,3 43.129 1,3

I Gostinstvo 46 4,2 454 2,9 24.318 1,2 45.732 1,4

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 65 5,9 145 0,9 10.163 0,5 14.932 0,5

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 19 1,7 29 0,2 3.668 0,2 39.637 1,2

L Poslovanje z nepremičninami 19 1,7 36 0,2 6.023 0,3 49.159 1,5

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 212 19,4 630 4,1 87.275 4,4 113.323 3,5

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 34 3,1 321 2,1 15.459 0,8 19.974 0,6

P Izobraževanje 14 1,3 36 0,2 1.319 0,1 2.050 0,1

Q Zdravstvo in socialno varstvo 16 1,5 22 0,1 1.494 0,1 1.681 0,1

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 11 1,0 25 0,2 1.518 0,1 8.833 0,3

S Druge dejavnosti 12 1,1 22 0,1 1.048 0,1 1.025 0,0

Osnovni podatki o poslovanju gospodarskih družb SAŠA regije v letu 2015 po občinah

 DRUŽBE ZAPOSLENI ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

OBČINA Število Delež v % Število Delež v % Znesek v 
tisoč EUR Delež v %

Gornji Grad 21 1,9 33 0,2 4.273 0,2

Ljubno 40 3,7 665 4,3 107.444 5,4

Luče 25 2,3 100 0,6 24.633 1,2

Mozirje 82 7,5 266 1,7 18.900 0,9

Nazarje 53 4,8 1.558 10,1 312.759 15,6

Rečica ob Savinji 34 3,1 163 1,1 16.471 0,8

Solčava 9 0,8 42 0,3 4.038 0,2

Skupaj Zgornja Savinjska dolina 264 24,2 2.827 18,2 488.518 24,4

Šmartno ob Paki 33 3,0 167 1,1 25.665 1,3

Šoštanj 121 11,1 1.161 7,5 233.540 11,7

Velenje 675 61,8 11.339 73,2 1.252.393 62,6

Skupaj Šaleška dolina 829 75,8 12.667 81,8 1.511.598 75,6

Skupaj SAŠA regija 1.093 100,0 15.494 100,0 2.000.116 100,0
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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: Man-
tisk - tiskarstvo Sašo Mažgon s.p. Arnače 
35, 3320 Velenje. Poslovni razgledi SAŠA 
regije izhajajo občasno in jih brezplačno 
prejmejo vsi člani SŠGZ. Naklada: 200 iz-
vodov. Na podlagi zakona o davku na do-
dano vrednost sodijo Poslovni razgledi 
SAŠA regije med proizvode, za katere se 
obračunava DDV po stopnji 9,5%.

Neto poslovni izid gospodarskih družb SAŠA regije po dejavnostih

2014 2015

PODROČJA DEJAVNOSTI Znesek 
v 000 EUR

Znesek 
v 000 EUR

SKUPAJ -88.040 -502.379

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 1 -4

B Rudarstvo -33.070 -65.849

C Predelovalne dejavnosti 25.890 24.104

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro -27.374 -459.770

E Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja -1.795 88

F Gradbeništvo 145 -4.294

G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil -447 -200

H Promet in skladiščenje 2.252 2.758

I Gostinstvo -812 507

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 125 79

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti -1.128 2.878

L Poslovanje z nepremičninami -30.320 -334

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti -17.620 -1.070

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 976 -770

P Izobraževanje 1 -74

Q Zdravstvo in socialno varstvo 88 160

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti -4.878 -627

S Druge dejavnosti -74 39

Delež gospodarskih družb SAŠA regije v slovenskem merilu

TEMELJNI PODATKI 2014 2015 INDEKS

Delež v % Delež v % 2014 = 100

Število družb 1,7 1,7 100,0

Število zaposlenih 3,6 3,5 97,2

Prihodki skupaj 2,8 2,5 89,3

Čisti prihodki od prodaje 2,9 1,9 65,5

Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 3,7 3,5 94,6

Odhodki skupaj 3,0 3,2 106,7

Vrednost aktive na dan 31. 12. 4,1 3,6 87,8

Čisti dobiček poslovnega leta 1,7 1,4 82,4

Čista izguba  poslovnega leta 5,9 27,1 459,3

Neto dodana vrednost 3,0 3,1 103,3

Delež (%) predelovalnih dejavnosti 
v strukturi gospodarstva

SAŠA SLO
Št. družb 16,2 12,1
Št. zaposlenih 59,7 36,8
Čisti prihodki 
od prodaje

63,5 31,0

Vrednost aktive 43,5 25,1

Povprečna mesečna plača na zaposlenega v 
gospodarskih družbah po dejavnostih
A Kmetijstvo in lov, 
gozdarstvo, ribištvo

830

B Rudarstvo 2.336

C Predelovalne dejavnosti 1.448

D Oskrba z električno energijo, 
plinom in paro

2.412

E Oskrba z vodo; ravnanje z 
odplakami in odpadki; 
saniranje okolja

1.539

F Gradbeništvo 1.081

G Trgovina; vzdrževanje in 
popravila motornih vozil

1.204

H Promet in skladiščenje 1.161

I Gostinstvo 1.198

J Informacijske in 
komunikacijske dejavnosti

1.506

K Finančne in zavarovalniške 
dejavnosti

1.643

L Poslovanje z nepremičninami 2.004

M Strokovne, znanstvene in 
tehnične dejavnosti

1.724

N Druge raznovrstne poslovne 
dejavnosti

1.183

P Izobraževanje 1.034

Q Zdravstvo in socialno varstvo 1.541

R Kulturne, razvedrilne in 
rekreacijske dejavnosti

1.190

S Druge dejavnosti 865
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POSLOVANJE SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV V SAŠA REGIJI V LETU 2015

Tudi lani manj podjetnikov, manj zaposlenih, 
manj prihodkov …

Podatke iz letnih poročil za leto 2015 je AJ-
PES predložilo 1.594 samostojnih podjetni-
kov oziroma 7,1 % manj kot za leto 2014. Sa-
mostojni podjetniki so lani:

- zaposlovali 1.290 delavcev oziroma 4,3 % 
manj kakor v letu 2014,

- ustvarili 130.911 tisoč evrov prihodkov 
oziroma 6,4 % manj kakor v letu 2014,

- izkazali 121.074 tisoč evrov odhodkov ozi-
roma 6,7 % manj kakor leto prej,

- ustvarili 39.099 tisoč evrov neto doda-
ne vrednosti oziroma 2,5 % manj kakor v letu 
2014,

- izkazali 10.813 tisoč evrov podjetnikove-
ga dohodka oziroma 1,0 % manj kakor v letu 
2014 (podjetnikov dohodek je ugotovilo 83,9 
% vseh samostojnih podjetnikov),

- izkazali negativni poslovni izid v znesku 
975 tisoč evrov oziroma 6,3 % manj kakor v 
letu 2014 (negativni poslovni izid je ugotovi-
lo 15,7 % vseh samostojnih podjetnikov),

- skupaj ugotovili neto podjetnikov doho-
dek v znesku 9.838 tisoč evrov oziroma 0,4 % 
manj kakor v letu 2014,

- imeli na dan 31. 12. 2015 99.690 tisoč 

evrov sredstev oziroma obveznosti do virov 
sredstev, kar je bilo 5,3 % manj kakor na dan 
31. 12. 2014,

- imeli na dan 31. 12. 2015 53.782 tisoč 
evrov dolgoročnih sredstev oziroma 2,5 % 
manj kot konec leta 2014,

- imeli na dan 31. 12. 2015 41.372 tisoč 
evrov kratkoročnih sredstev oziroma 6,7 % 
manj kot konec leta 2014,

- imeli 58.193 tisoč evrov podjetnikove-
ga kapitala oziroma 0,6 % manj kakor na dan 
31. 12. 2014 (delež kapitala v virih sredstev je 
znašal 58,4 % in je bil za 2,8 odstotne točke 
večji kot ob koncu leta 2014),

- ohranili nespremenjen nivo dolgoročnih 
obveznosti,

- povečali kratkoročne obveznosti za 0,3 % 
(na povečanje so vplivale zlasti kratkoročne 
finančne obveznosti).

ZBIRNI REZULTATI POSLOVANJA 
SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Prihodki in odhodki
Samostojni podjetniki so v letu 2015 ustva-

rili 130.911 tisoč evrov prihodkov in ugotovili 
121.074 tisoč evrov odhodkov. Neto podjetni-
kov dohodek je znašal 9.838 tisoč evrov. Veči-
no celotnih prihodkov samostojnih podjetni-
kov (99,4 %) so predstavljali poslovni prihod-

ki, ostalih 0,6 % pa finančni in drugi prihodki. 
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 

so lani znašali 113.337 tisoč evrov in so bili 
glede na leto 2014 nižji za 7,0 %. V strukturi 
prihodkov so čisti prihodki od prodaje na do-
mačem trgu predstavljali 86,6-odstotni de-
lež.

Čisti prihodki od prodaje na trgih EU so lani 
znašali 13.715 tisoč evrov in so bili za 7,0 od-
stotkov nižji kot leto prej, čisti prihodki od 
prodaje na trgih izven EU pa so dosegli 1.085 
tisoč evrov, kar je bilo 51,8 % več kot v letu 
2014.

Samostojni podjetniki so v letu 2015 ugo-
tovili 121.074 tisoč evrov odhodkov oziroma 
6,9 % manj kakor v letu 2014. Večino celotnih 
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odhodkov (99,2 %) so predstavljali poslovni 
odhodki, 0,8 % pa finančni in drugi odhodki. 
Pretežni del poslovnih odhodkov (65,6 %) so 
predstavljali stroški blaga, materiala in sto-
ritev, ki so bili v primerjavi z letom 2014 niž-
ji za 7,9 %.

Stroški dela so pri samostojnih podjetni-
kih pomenili 16,8 % vseh odhodkov. Znaša-
li so 20.388 tisoč evrov, 3,5 % manj kakor v 
letu 2014. Stroški plač so v lanskem letu zna-
šali 14.569 tisoč evrov in so bili za 4,7 % niž-
ji kot predlani.

V letu 2015 je bila povprečna mesečna pla-
ča na zaposlenega pri samostojnih podjetni-

kih v SAŠA regiji 941 evrov in je bila za 0,5 % 
nižja kakor v letu 2014. Za 1,7 % je bila niž-
ja tudi od povprečne mesečne plače na repu-
bliškem nivoju, še bolj občutno nižja pa v pri-
merjavi s povprečno mesečno plačo zaposle-
nih v gospodarskih družbah.

Dodana vrednost in izguba na substanci
Dodana vrednost je novo ustvarjena vre-

dnost in izraža predvsem gospodarsko aktiv-
nost. Predstavlja poslovne prihodke, zmanj-
šane za stroške blaga, materiala in storitev in 
druge poslovne odhodke. V primeru, da je do-
dana vrednost negativna, govorimo o izgubi 
na substanci.

Dodano vrednost je ugotovilo 1.414 samo-
stojnih podjetnikov, to je 88,7 % vseh. Izgu-
bo na substanci je izkazalo 180 samostojnih 
podjetnikov ali 11,3 % vseh.

Samostojni podjetniki so v letu 2015 ustva-
rili 39.099 tisoč evrov neto dodane vrednosti 
oziroma 2,5 % manj kakor v letu 2013. Neto 
dodana vrednost na zaposlenega je znašala 
30.309 evrov oziroma 1,9 % več kakor v letu 
2014, neto dodana vrednost na nosilca de-

javnosti skupaj z njegovimi zaposlenimi pa je 
znašala 13.557 evrov oziroma 3,5 % več ka-
kor v letu 2014.

Podjetnikov dohodek in negativni po-
slovni izid

Podjetnikov dohodek v znesku 10.813 ti-
soč evrov je v letu 2015 ugotovilo 1.344 sa-
mostojnih podjetnikov (84,3 %) oziroma 5,1 
% manj kakor v letu 2014. 

Negativni poslovni izid v znesku 975 tisoč 
evrov je v letu 2015 imelo 15,7 % samostojnih 
podjetnikov. V primerjavi z letom 2014 je bil 
negativni poslovni izid manjši za 6,3 %.

Samostojni podjetniki kot celota so v letu 
2015 ugotovili neto podjetnikov dohodek v 
znesku 9.838 tisoč evrov oziroma 0,4 % manj 
kakor v letu 2014.

Rezultati poslovanja samostojnih podje-
tnikov po številu zaposlenih, dejavnostih in 
občinah

1.178 samostojnih podjetnikov v SAŠA re-
giji (73,9 % vseh) lani ni imelo zaposlenih. Pri 
tem je potrebno upoštevati, da majhni pod-
jetniki kot lastniki in nosilci dejavnosti niso 
vključeni v število zaposlenih.

Po številu zaposlenih, čistih prihodkih od 
prodaje in sredstvih je bila tudi lani največja 
skupina podjetnikov, ki so zaposlovali od 2 do 
9 delavcev. V tej skupini je bilo 12 % podjetni-
kov, ki so zaposlovali 52,4 % vseh delavcev, 
ustvarili 38,7 % vseh čistih prihodkov od pro-
daje in imeli 34,0 % vseh sredstev samostoj-
nih podjetnikov.

Pregled zaposlovanja pri samostojnih pod-
jetnikih kaže, da število zaposlenih pri njih 
po letu 2008 konstantno upada.

Največ podjetnikov (246 oziroma 15,4 %) 

je registriranih na področju gradbeništva, 
sledijo podjetniki v strokovnih, znanstvenih 
in tehničnih dejavnostih (214 oziroma 13,4 
%), nato pa podjetniki v dejavnostih trgo-
vine, vzdrževanja in popravil motornih vozil 
(208 oziroma 13,0%).

Največ zaposlenih (30,46 %) imajo še ve-
dno samostojni podjetniki na področju prede-
lovalnih dejavnosti. To področje izkazuje tudi 
največ čistih prihodkov od prodaje (25,8 %) 
in razpolaga z največ sredstvi (30,5 %). Tudi 
največ neto podjetnikovega dohodka (20,7 
%) in neto dodane vrednosti (11.064 tisoč 
evrov) je bilo ustvarjeno v predelovalnih de-
javnostih.

Največ samostojnih podjetnikov v SAŠA re-
giji (43,2 %) je registriranih na območju Me-
stne občine Velenje. Velenjski samostojni 
podjetniki so lani zaposlovali 33,3 % vseh za-
poslenih in ustvarili 32,4 % vseh čistih pri-
hodkov od prodaje.

SKLEPNE UGOTOVITVE

Relativno majhen delež, ki ga v specifični 
strukturi gospodarstva SAŠA regije predsta-
vljajo samostojni podjetniki, se je v letu 2015 
še nekoliko zmanjšal, saj se je zmanjšalo nji-
hovo število, število pri njih zaposlenih de-
lavcev in obseg njihovih prihodkov. Očitno je, 
da se samostojni podjetniki postopoma sta-
tusno preoblikujejo v kapitalske družbe ozi-
roma na slednje prenašajo svojo dejavnost.

Samostojni podjetniki so lani sicer nekoli-
ko zmanjšali navezanost na domači trg, ven-
dar le-ta še vedno presega 80 odstotkov, zato 
ostajajo preveč odvisni od domačega povpra-
ševanja.

Delež, ki ga predstavljajo samostojni podje-
tniki SAŠA regije v slovenskem merilu, se je, glede 
na njihovo število, povečal za desetinko odsto-
tne točke, vendar pa se je prav za toliko zmanjšal, 
če primerjamo število zaposlenih in prihodke.  
Kar je dobro, je podatek, da so samostojni pod-
jetniki, za razliko od gospodarskih družb, po-
slovno leto 2015 zaključili z neto pozitivnim re-
zultatom.

Vir:
- Marija Močnik: Informacija o poslovanju 

samostojnih podjetnikov posameznikov s po-
dročja Savinjsko-šaleške regije v letu 2014. AJ-
PES, Izpostava Velenje, maj 2015.

- Danica Kamnik: Informacija o poslovanju 
samostojnih podjetnikov posameznikov s po-
dročja Savinjsko-šaleške regije v letu 2015. AJ-
PES, Izpostava Velenje, maj 2016. 

TEMELJNI PODATKI SAMOSTOJNI 
PODJETNIKI ZAPOSLENI ČISTI PRIHODKI OD 

PRODAJE
VREDNOST AKTIVE NA DAN 

31. 12. 2014

Velikost s.p. Število Delež 
v % Število Delež 

v %
Znesek

v tisoč EUR Delež v % Znesek 
v tisoč EUR Delež v %

0 zaposlenih 1.178 73,9 0 0,0 35.448 27,7 27.949 28,0

1 zaposlen 200 12,5 245 19,0 15.561 12,1 13.233 13,3

2 do 9 zaposlenih 191 12,0 676 52,4 49.593 38,7 33.874 34,0

10 do 49 zaposlenih 25 1,6 369 28,6 27.535 21,5 24.634 24,7

SKUPAJ 1.594 100,0 1.290 100,0 128.137 100,0 99.690 100,0
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Pomembnejši podatki o poslovanju samostojnih podjetnikov SAŠA regije

Zap. št. ELEMENTI OBDOBJE SAMOSTOJNI PODJETNIKI

1. Število poslovnih subjektov (število predloženih letnih poročil)
2014 1.715
2015 1.594

Indeks 92,9

2. Prihodki (v tisoč EUR)
2014 139.877
2015 130.911

Indeks 93,6

2a. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (v tisoč EUR)
2014 121.835
2015 113.337

Indeks 93,0

2b. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (v tisoč EUR)
2014 14.749
2015 13.715

Indeks 93,0

2c. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (v tisoč EUR)
2014 715
2015 1.085

Indeks 151,8

3. Odhodki (v tisoč EUR)
2014 129.997
2015 121.074

Indeks 93,1

3a. Stroški dela (v tisoč EUR)
2014 21.129
2015 20.388

Indeks 96,5

Stroški plač (v tisoč EUR)
2014 15.292
2015 14.569

Indeks 95,3

Povprečna mesečna plača na zaposlenega (v  EUR)
2014 946
2015 941

Indeks 99,5

4. Podjetnikov dohodek (v tisoč EUR)
2014 10.921
2015 10.813

Indeks 99,0

5. Negativni poslovni izid (v tisoč EUR)
2014 1.041
2015 975

Indeks 93,7

6.
Neto poslovni izid (podjetnikov dohodek minus negativni poslovni izid) 
(v tisoč EUR)

2014 9.880
2015 9.838

Indeks 99,6

7. Sredstva (v tisoč EUR)
31.12.2014 105.321
31.12.2015 99.690

Indeks 94,6

Opredmetena osnovna sredstva (v tisoč EUR)
31.12.2014 52.355
31.12.2015 51.183

Indeks 97,8

Kratkoročne poslovne terjatve (v tisoč EUR)
31.12.2014 24.766
31.12.2015 22.840

Indeks 92,2

Terjatve do podjetnika (v tisoč EUR)
31.12.2014 5.260
31.12.2015 3.997

Indeks 76,0

Podjetnikov kapital (v tisoč EUR)
31.12.2014 58.570
31.12.2015 58.192

Indeks 99,3

Kratkoročne poslovne obveznosti (v tisoč EUR)
31.12.2014 22.316
31.12.2015 19.737

Indeks 88,4

8. Število zaposlenih
2014 1.348
2015 1.290

Indeks 95,7

9. Neto dodana vrednost (v tisoč EUR)
2014 40.099
2015 39.099

Indeks 97,5

10. Neto dodana vrednost na zaposlenega (v EUR)
2014 29.747
2015 30.309

Indeks 101,9
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Osnovni podatki o poslovanju samostojnih podjetnikov SAŠA regije v letu 2015 po dejavnostih

 SP ZAPOSLENI ČISTI PRIHODKI OD 
PRODAJE

VREDNOST AKTIVE NA 
DAN 31. 12. 2014

PODROČJA DEJAVNOSTI Število Delež 
v % Število Delež 

v %
Znesek v 
tisoč EUR

Delež 
v %

Znesek v 
tisoč EUR

Delež 
v %

SKUPAJ 1.594 100,0 1.290 100,0 128.137 100,0 99.690 100,0

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 23 1,4 9 0,7 1.177 0,9 1.037 1,0

B Rudarstvo 3 0,2 1 0,1 145 0,1 127 0,1

C Predelovalne dejavnosti 198 12,4 392 30,4 33.107 25,8 30.394 30,5

D Oskrba z električno energijo, 
plinom in paro

28 1,8 3 0,2 733 0,6 2.205 2,2

E Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in 
odpadki; saniranje okolja

2 0,1 1 0,1 110 0,1 69 0,1

F Gradbeništvo 246 15,4 241 18,7 17.497 13,7 13.449 13,5

G Trgovina; vzdrževanje in popravila 
motornih vozil

208 13,0 155 12,0 20.064 15,7 13.881 13,9

H Promet in skladiščenje 115 7,2 156 12,1 20.645 16,1 14.965 15,0

I Gostinstvo 170 10,7 160 12,4 11.780 9,2 10.034 10,1

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 56 3,5 8 0,6 1.786 1,4 980 1,0

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 24 1,5 5 0,4 796 0,6 237 0,2

L Poslovanje z nepremičninami 11 0,7 7 0,5 1.100 0,9 1.460 1,5

M Strokovne, znanstvene in tehnične 
dejavnosti

214 13,4 74 5,7 11.098 8,7 5.962 6,0

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 48 3,0 14 1,1 1.756 1,4 1.191 1,2

O Dejavnost javne uprave in obrambe; 
dejavnost obvezne socialne varnosti

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

P Izobraževanje 57 3,6 12 0,9 1.730 1,4 941 0,9

Q Zdravstvo in socialno varstvo 22 1,4 5 0,4 632 0,5 383 0,4

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske 
dejavnosti

41 2,6 3 0,2 736 0,6 763 0,8

S Druge dejavnosti 128 8,0 44 3,4 3.245 2,5 1.612 1,6

Osnovni podatki o poslovanju samostojnih podjetnikov SAŠA regije po občinah

 SP ZAPOSLENI ČISTI PRIHODKI OD 
PRODAJE

VREDNOST AKTIVE NA 
DAN 31. 12. 2014

OBČINA Število Delež 
v % Število Delež 

v %
Znesek v 
tisoč EUR

Delež 
v %

Znesek v 
tisoč EUR

Delež 
v %

Gornji Grad 85 5,3 78 6,0 7.355 5,7 5.318 5,5

Ljubno 90 5,6 92 7,1 10.538 8,2 7.792 8,1

Luče 68 4,3 66 5,1 5.448 4,3 6.169 6,4

Mozirje 162 10,2 125 9,7 15.316 12,0 12.215 12,6

Nazarje 90 5,6 74 5,7 8.588 6,7 3.096 3,2

Rečica ob Savinji 94 5,9 148 11,5 15.163 11,8 14.755 15,3

Solčava 26 1,6 20 1,6 2.036 1,6 2.989 3,1

Skupaj Zgornja Savinjska dolina 616 38,6 603 46,7 64.444 50,3 52.334 54,1

Šmartno ob Paki 82 5,1 57 4,4 4.994 3,9 5.944 6,1

Šoštanj 208 13,0 200 15,5 17.162 13,4 12.217 12,6

Velenje 689 43,2 430 33,3 41.537 32,4 26.195 27,1

Šaleška dolina 979 61,4 687 53,3 63.693 49,7 44.356 45,9

Skupaj SAŠA regija 1.594 100,0 1.290 100,0 128.137 100,0 96.690 100,0
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INFORMATIVNI DAN O AKTUALNIH RAZPISIH

V razpravi se je izkazala slabost regijskega poslovnega okolja, ki je premalo 
povezano, predvsem pa ima premalo raziskovalnih organizacij. (Foto: Franci Kotnik) 

Kakšen je interes podjetij za sodelovanje v 
projektih

PROJEKT GOAL

Prvo srečanje regionalne mreže projektnih 
partnerjev

Na Medpodjetniškem izobraževalnem cen-
tru je 3. marca potekalo prvo srečanje regi-
onalne mreže partnerjev mednarodnega pro-
jekta GOAL v Savinjski regiji, med katerimi 
je tudi SŠGZ. Cilj projekta GOAL, ki se izvaja 
v okviru programa Erasmus + KA 3 – ekspe-
riment urejanja politike izobraževanja, je iz-
boljšati možnosti svetovanja za odrasle v iz-
obraževanju in s tem prispevati k povečanju 
vključenosti manj izobraženih odraslih v vse-
življenjsko učenje ter posledično izboljšati 
njihovo mobilnost na trgu dela.

Skladno z osrednjim ciljem projekta bomo 
razvili pristope svetovalne dejavnosti za pod-

poro izbranim manj izobraženim skupinam 
odraslih in jih implementirali v praksi. Pri 
tem se bomo osredotočili zlasti na nekvalifi-
cirane in manj izobražene iskalce zaposlitve, 
manj izobražene zaposlene, starejše od 50 let 
in priseljence. Na območju Savinjske regije je 
ciljno število udeležencev 75, od tega 50 pre-
ko Svetovalnega središča Velenje in 25 preko 
Šolskega centra Velenje.

Naš cilj je tudi izboljšati partnerstvo med 
institucijami na področju svetovanja in izo-
braževanja odraslih. Opazovali bomo kom-
petence strokovnih delavcev – svetovalcev 
in razvili nova orodja za svetovanje ter ana-

lizirali njihovo uporabo v različnih okoljih pri 
različnih ciljnih skupinah odraslih.

Za doseganje ciljev projekta bo zelo po-
membno sodelovanje z gospodarstvom, zato 
je razveseljivo, da so se kot partnerji sestanka 
udeležili tudi predstavniki nekaterih podjetij 
(BSH Hišni aparati Nazarje, , Komunalno pod-
jetje Velenje, PV Invest Velenje, DBSS Velenje, 
Inštitut Integra Velenje …). Vključevanje za-
poslenih, ki sodijo v prej navedene ciljne sku-
pine, lahko doprinese k višji kakovosti dela v 
podjetju in s tem k višji kakovosti življenje za-
poslenih. Aktivnosti v projektu bodo potekale 
do januarja 2018.

SŠGZ, SAŠA inkubator, Savinjsko-šaleška 
območna razvojna agencija in Mestna občina 
Velenje so 1. marca v Velenju skupaj pripravile 
informativni dan, na katerem so bili predsta-
vljeni aktualni razpisi za gospodarstvo s pou-
darkom na javnem razpisu za »RRI v verigah 
in mrežah vrednosti«. Namen dogodka je bil 
tudi preveriti interes podjetij za sodelovanje 
v projektih.

Javni razpis »RRI v verigah in mrežah vre-
dnosti« se izvaja v okviru Operativnega pro-
grama za izvajanje evropske kohezijske poli-
tike v obdobju 2014-2020, in sicer predno-
stne osi Mednarodna konkurenčnost razi-

skav, inovacij in tehnološkega razvoja v skla-
du s pametno specializacijo za večjo konku-
renčnost in ozelenitev gospodarstva. Jav-
ni razpis predstavlja enega ključnih instru-
mentov na področju raziskav, razvoja in ino-
vacij, ki prvič združuje podporo vse od faze 
industrijskih raziskav in eksperimentalnega 
razvoja do trga. Skladno s tem je strukturi-
ran v dva sklopa, prvi nosi naslov Spodbuja-
nje izvajanja raziskovalno-razvojnih progra-
mov, drugi pa Spodbude za raziskovalno-ra-
zvojne projekte.

Predstavitev na informativnem dnevu je 
bila osredotočena na del javnega razpisa, ki 

se nanaša na prvi sklop in je namenjen spod-
bujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih 
programov konzorcijev, ki povezujejo aka-
demsko sfero in gospodarstvo ter združuje-
jo znanja in kompetence za razvoj novih pro-
duktov, storitev in procesov ter za upora-
bo novih tehnologij na prednostnih podro-
čjih S4. 

V S4 so identificirana prednostna podro-
čja, kjer ima Slovenija dolgoročni potenci-
al za uspešen prodor na globalne trge: pa-
metna mesta in skupnosti, pametne zgrad-
be in dom z lesno verigo, mreže za prehod 
v krožno gospodarstvo, trajnostna pridelava 
hrane, tovarne prihodnosti, zdravje-medici-
na, mobilnost, razvoj materialov kot konč-
nih produktov.

V razpravi je večina predstavnikov podje-
tij povedala, da ne izpolnjujejo vseh pogo-
jev za prijavo na razpis, saj so slednji posta-
vljeni zelo visoko, zato se pojavljajo uteme-
ljeni pomisleki, da je razpis prilagojen po-
trebam izobraževalnega in raziskovalnega 
sektorja. 

Vsekakor se ob tem kaže tudi slabost re-
gijskega poslovnega okolja, ki je premalo 
povezano, predvsem pa ima premalo razi-
skovalnih organizacij. Morda je sedaj napo-
čil pravi čas za sodelovanje in povezovanje 
med podjetji v regiji tudi mimo omenjene-
ga razpisa.
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OBČINA ŠOŠTANJ

2. poslovni forum gospodarstvenikov in 
podjetnikov Tešnja in SAŠA regije

10. in 11. maja je v organizaciji Občine Šo-
štanj potekal 2. poslovni forum gospodar-
stvenikov in podjetnikov občine Tešanj (BIH) 
in SAŠA regije. Prvi dan je bil namenjen pred-
stavitvi gospodarstva obeh strani in B2B sre-
čanjem predstavnikov posameznih podjetij, 
drugi dan pa so potekali obiski v posameznih 
podjetjih in ogledi znamenitosti v občini Šo-
štanj.

Na podlagi sporazuma o sodelovanju med 
občinama Šoštanj in Tešanj, ki je bil podpisan 

lani julija v Šoštanju, je v začetku letošnjega 
februarja v Tešnju v organizaciji tamkajšnje 
občine potekal prvi poslovni forum, na kate-
rem so bili vzpostavljeni začetni kontakti med 
zainteresirani gospodarskimi subjekti iz Slo-
venije in BIH. 

V uvodnem delu prvega dne foruma, ki je 
potekal v Termah Topolšica, sta udeležence 
pozdravila župan Občine Šoštanj Darko Me-
nih in župan Občine Tešanj mag. Suad Hu-
skić. V nadaljevanju je direktor SŠGZ mag. 

Franci Kotnik predstavil temeljne značilno-
sti gospodarstva SAŠA regije, sledila pa je 
predstavitev udeležencev poslovnega foru-
ma.

V B2B srečanjih so sodelovala podjetja iz 
dejavnosti energetike, strojnih instalacij, ob-
delave kovin, elektro instalacij in avtomatike, 
obdelave lesa, turizma, transporta, grafičnih 
storitev, gradbeništva in kmetijstva ter inve-
sticij. Srečali so se tudi predstavniki muzejske 
dejavnosti. 

DELOVNI OBISK GENERALNEGA DIREKTORJA GZS V ŠALEŠKI DOLINI

Predstavniki gospodarske zbornice v razgovoru z vodstvom Premogovnika Velenje 
(fotodokumentacija Premogovnika Velenje)

Dosežki gospodarske zbornice premalo zaznani 
v javnosti

Generalni direktor Gospodarske zborni-
ce Slovenije (GZS) mag. Samo Hribar Milič in 
izvršni direktor GZS Goran Novković sta se 4. 
marca med celodnevnim obiskom v Šaleški 
dolini najprej sestala s predsednico in direk-
torjem SŠGZ dr. Cvetko Tinauer in mag. Fran-
cijem Kotnikom, nato pa so skupaj obiskali 
Premogovnik Velenje in Erico ter se z vodstvo-
ma obeh družb pogovarjali o zanje v tem tre-
nutku najbolj aktualnih vprašanjih, pri reše-
vanju katerih lahko sodeluje in pomaga tudi 
gospodarska zbornica.

Sodelovanje med GZS in SŠGZ je načelo-
ma dobro, je poudaril generalni direktor GZS, 

vendar spremenjene razmere v gospodarstvu 
in širše v družbi terjajo še bolj učinkovito lo-
biranje in komuniciranje, tako na ravni GZS 
kot na ravni regionalnih zbornic. Nov kon-
cept lobistično-komunikacijskega pristopa je 
predstavil izvršni direktor GZS in pri tem po-
udaril, da zbornični sistem tako rekoč dnev-
no dosega »gole«, ko pomaga gospodarstvu 
v prizadevanjih za bolj konkurenčno poslov-
no okolje, vendar so ti dosežki premalo vidni 
in zaznani v javnosti.

Na Premogovniku Velenje je predstav-
nike gospodarske zbornice sprejel predse-
dnik uprave mag. Ludvik Golob s sodelav-

ci in predstavil potek finančnega in poslov-
nega prestrukturiranja, ki pomeni preusme-
ritev na osnovno dejavnost. Ob tem je pou-
daril, da degradirane površine urejajo z la-
stnimi sredstvi, brez pomoči države. Od sle-
dnje v sedanjih razmerah pričakujejo po-
moč, saj električna energija, proizvedena iz 
fosilnih goriv, glede na njene trenutne bor-
zne cene na mednarodnih trgih ne more biti 
konkurenčna.

Članica uprave mag. Mojca Letnik je opo-
zorila na problematiko upokojevanja, ki je 
povezana z delovnopravno zakonodajo. Le 
-ta namreč spodbuja kasnejše upokojeva-
nje, to pa zavira zaposlovanje mladih ka-
drov. Govora je bilo tudi o podjetniških ko-
lektivnih pogodbah, ki s svojimi neživljenj-
skimi določbami izpred dvajsetih let ne-
gativno vplivajo na ekonomiko poslovanja 
Premogovnika.

V Inštitutu za ekološke raziskave Erico je 
direktor mag. Marko Mavec obiskovalcem iz 
gospodarske zbornice predstavil dejavnost 
njihove družbe in nato opozoril na nekaj 
najbolj perečih težav, s katerimi se sreču-
jejo pri svojem delu. Med slednjimi je izpo-
stavil zlasti »tržno« delovanje javnih zavo-
dov, ki pogosto nastopajo z nelojalno nizki-
mi cenami in ne plačujejo davka na dobiček, 
vpletanje javnih institucij v pripravo zako-
nodaje, ki povzroča dodatne stroške gospo-
darstvu, in neustrezno okoljsko zakonoda-
jo, ki deluje proti gospodarstvu in investi-
torjem.
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MBA & BUSINESS GALA DINNER

Ani Lauri Rednak nagrada za 
podjetniško odličnost

Na 3. mednarodnem poslovnem srečanju 
MBA & Business Gala Dinner, ki je 7. junija po-
tekalo v Ljubljani, so podelili nagrade za iz-
jemne poslovne dosežke v petih različnih ka-
tegorijah. Izvršna direktorica družbe Plastika 
Skaza d.o.o. Ana Laura Rednak je prejela na-
grado za podjetniško odličnost.

»Nagrada za podjetniško odličnost je doda-
tna potrditev, da delamo dobro. Je potrditev, 

da je pot, po kateri v Skazi sledimo začrtani 
viziji, prava. Ob tej priložnosti se zahvaljujem 
vsem, ki so glasovali zame, predvsem pa moji 
ekipi, brez katere vsega tega ne bi bilo mogo-
če doseči,« je ob razglasitvi zmagovalcev po 
posameznih kategorijah povedala Ana Laura 
Rednak, za katero je to sicer druga tovrstna 
nagrada, saj je leta 2015 že prejela nagrado 
za vodstveno odličnost.

RAZVOJNA KONFERENCA SŠGZ 2016

Razvojna konferenca je dala odgovor na v naslovu zastavljeno vprašanje. 
(Foto: Jože Miklavc)

Kdo so vlečni konji SAŠA gospodarstva – kdo bo 
nadomestil izgube v energetiki?

V Galeriji Velenje je 7. aprila pod naslovom 
Kdo so vlečni konji SAŠA gospodarstva – kdo 
bo nadomestil izgube v energetiki? potekala 
letošnja razvojna konferenca SŠGZ.

V uvodu je udeležence konference najprej 
nagovorila predsednica SŠGZ dr. Cvetka Ti-
nauer, ki je pri analitičnem pogledu na seda-
nje stanje, v katerem se nahajata slovenska 
družba in slovensko gospodarstvo, izpostavi-
la več začaranih krogov, med njimi tudi tre-
tjo razvojno os, ter pri tem poudarila pomen 
sodelovanja in povezovanja pod okriljem go-
spodarske zbornice.

Generalni direktor Gospodarske zborni-
ce Slovenije mag. Samo Hribar Milič je izpo-
stavil nekaj pozitivnih kazalnikov, ki jih v za-
dnjem času beleži slovensko gospodarstvo, 
ob tem pa poudaril nujnost reform na podro-
čju davčne zakonodaje, zdravstva, financira-
nja, infrastrukture, javne uprave in pokojnin-
skega sistema.

Direktor Združenja bank Slovenije dr. Fran-
ce Arhar je predstavil aktualno stanje v slo-
venskem bančnem sistemu in njegove posle-
dice na sedanje in prihodnje financiranje go-
spodarstva, še posebej naložb, ki so in bodo 
potrebne, da bodo podjetja sledila konceptu 
razvojne platforme Slovenija 5.0. 

Slovenija 5.0 je bila v nadaljevanju pove-
zovalna točka referatov predstavnikov pod-
jetij iz predelovalnih dejavnosti. Izvršni di-
rektor za razvoj v Skupini Gorenje Boštjan 
Pečnik je predstavil strategijo razvoja Sku-
pine Gorenje do leta 2020, direktor naba-
ve v BSH Hišnih aparatih Primož Lončar je 
razvoj njihovega podjetja povezal z dobavi-
telji, direktor KLS Ljubno Mirko Strašek je 
argumentiral, zakaj je kakovost argument 
v prodaji in zakaj je konkurenčnost nujna 
za uspešen razvoj, direktorica Plastike Ska-
za Tanja Skaza je razkrila, kakšna bo priho-
dnost njihovega podjetja, direktor podje-
tja Podkrižnik Iztok Podkrižnik pa je nani-
zal prednosti in slabosti družinskih podjetij 
ter predstavil tudi njihove razvojne projek-
te na področju turizma.

V drugem sklopu so svoje razvojne usme-
ritve predstavile tri družbe iz dejavnosti, ki 
so tesno povezane s predelovalno industri-
jo. Kontrolorka projektov Esotechu mag. Jo-
žica Sofia Andrini je spregovorila o razvoju in-
ženirskih storitev in pasteh na področju jav-
nega naročanja, direktorica družbe EBA dr. 
Cvetka Tinauer je orisala, kako digitalizaci-
ja usodno posega v konkurenčnost gospo-
darstva, direktor podjetja Mega M mag. Matej 
Meža pa je razmišljal o sodobnih telekomuni-
kacijah in storitvah v oblaku kot razvojni pri-
ložnosti regije.

V zadnjem vsebinskem sklopu konferen-
ce je direktor sektorja Energetika v Sloven-
skem državnem holding (SDH) Venčeslav Radi 
predstavil razvojne izzive Holdinga Slovenske 
elektrarne (HSE) in v tem okviru Termoelek-
trarne Šoštanj. Zelo pomembno je bilo nje-
govo sporočilo, da se bo proizvodnja električ-
ne energije v Šaleški dolini nadaljevala tudi 
v prihodnje, da pa bodo potrebne prilagodi-
tve glede na bistveno spremenjene razmere 
v energetski panogi. Predsednik uprave Pre-
mogovnika Velenje mag. Ludvik Golob je nato 
predstavil še finančno in poslovno prestruk-
turiranje premogovnika in pogled v priho-
dnost.

Ob zaključku konference je bil odgovor na 
zastavljeno vprašanje v njenem naslovu na 
dlani, saj imajo podjetja, ki so se predstavila 
v prvem in drugem sklopu, vse tiste značilno-
sti, ki so po analizi gospodarstev posameznih 
evropskih regij ključne za dolgoročni uspeh: 
specializirana so za proizvodnjo visoko kako-
vostnih produktov/storitev, usmerjenih na 
globalne trge, z visoko dodano vrednostjo in 
visoko vsebnostjo znanja. Ali bodo ta podje-
tja v resnici lahko (vsaj delno) kompenzirala 
izgube v energetiki, pa je odvisno tudi od po-
slovnega okolja, ki se mora izboljšati tako na 
državni (zakonodaja) kot na regijski ravni (in-
frastruktura).



18 Poslovni razgledi SAŠA regije

12. SEJA UPRAVNEGA ODBORA SŠGZ

Kako še bolj učinkovito zastopati interese 
gospodarstva

Člani upravnega odbora SŠGZ so se na 12. 
redni seji 20. aprila sestali v hotelu Paka v 
Velenju in se uvodoma seznanili z zadnji-
mi dosežki Gospodarske zbornice Sloveni-
je (GZS) na področju lobiranja, v nadaljeva-
nju seje pa se je predstavila članica SŠGZ Go-
renje Gostinstvo d.o.o. Tretji del seje je bil 
namenjen obravnavi poročila o delu zborni-
ce v minulem letu in njenem programu dela 
za leto 2016.

Izvršna direktorica GZS za socialni dialog 
Tatjana Čerin je med glavnimi dosežki na po-
dročju lobiranja v prvem četrtletju letošnjega 
leta izpostavila 200 milijonov evrov novih po-
sojil za mala in srednja podjetja, 14 milijonov 
evrov prihranka za podjetja zaradi veljavno-
sti nove uredbe o okoljski dajatvi za onesna-
ževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, 
8 milijonov evrov preprečenih dodatnih stro-
škov pri upravljanju z večstanovanjskimi stav-
bami zaradi ločenih transakcijskih računov in 

33 odstotkov nižjo tarifno postavko omrežni-
ne za obračunsko moč za uporabnike na pre-
nosnem omrežju.

GZS bo v nadaljevanju leta pri lobiranju 
osredotočena zlasti na davčno reformo, po-
kojninsko zakonodajo, infrastrukturne pro-
jekte, zdravstvo in reformo javne uprave. V 
razpravi so bili člani upravnega odbora SŠGZ 
kritični spričo dejstva, da gospodarstvo v Slo-
veniji nikakor ne more uveljaviti svojih strate-
ških interesov, ki bi sicer bili v korist celotne 
družbe in državljanov. Prav za to se članstvo 
v Gospodarski zbornici ne povečuje. GZS naj 
v prihodnje zasleduje predvsem v praksi real-
no izvedljive rešitve, so menili člani upravne-
ga odbora SŠGZ.

Gorenje Gostinstvo je družba v sestavi Sku-
pine Gorenje, katere osnovna dejavnost je 
prehrana zaposlenih. Kot sta povedala direk-
tor družbe Stanko Brunšek in njegova pomoč-
nica Jasna Petan, vse več prihodkov ustvar-

jajo na trgih izven Gorenja, do leta 2020 naj 
bi na teh trgih ustvarili že 70 odstotkov ce-
lotnih prihodkov. Vse večji delež v njihovi de-
javnosti predstavlja catering, v sklopu podje-
tja pa imajo še pet gostinskih obratov: hotel 
Paka, vilo Herberstein, restavraciji Pod Jak-
cem in DK – vse v Velenju ter restavracijo Go-
lovec v Celju.

V zvezi s poročilom o delu SŠGZ v prete-
klem letu se je razvila živahna razprava o 
načinih in metodah za pridobivanje novih 
članov, v kateri je bilo nanizanih kar nekaj 
predlogov: novi dogodki, mentorsko sode-
lovanje z mladimi podjetniki, osebna pri-
poročila obstoječih članov, formiranje sek-
cije managerk ... Upravni odbor bo na na-
slednji seji obravnaval z navedenimi pre-
dlogi dopolnjen program dela za letošnje 
leto, kakor tudi evalvacijsko poročilo o ra-
zvojni konferenci, ki ga bo pripravilo delov-
no predsedstvo.

PROJEKT ZLATA NIT

Sodelavci Trgoturja so zavezani odličnosti na kadrovskem področju.

Trgotur d.o.o. znova med najboljšimi zaposlovalci 
v Sloveniji

Družba Dnevnik d. d. je na zaključni prire-
ditvi medijskega raziskovalnega projekta Zla-
ta nit 29. marca deveto leto zapored razgla-
sila najboljše zaposlovalce leta 2015 v Slo-
veniji. V tokratni izvedbi projekta Zlata nit, 
ki ga podpirajo Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, Ekonom-
ska fakulteta v Ljubljani in Združenje Mana-
ger, je sodelovalo 82 podjetij, od tega 10 ve-
likih, 34 srednje velikih in 38 malih. V konku-
renci malih je sodelovalo tudi velenjsko pod-
jetje Trgotur in se uvrstilo v finale – med se-
dem najboljših.

Namen projekta Zlata nit je poiskati vrhun-
ska slovenska podjetja 21. stoletja, v katerih 
imajo zaposleni možnost uresničiti svoje ta-
lente in prispevati k uspehu organizacije. Pro-
jekt išče in prepoznava podjetja, ki so lahko 
zgled in navdih slovenskega gospodarstva ter 
so z vidika ustvarjalnega, uspešnega in učin-
kovitega razvoja zaposlenih najboljši zapo-
slovalec.

Tem načelom sledi tudi izborna komisija, 
ki je med 21 finalisti – v vsaki velikostni sku-
pini je bilo sedem podjetij – izbrala najbolj-
še v letu 2015. V kategoriji velikih podjetij je 
zmagala Droga Kolinska d. d. (članica skupine 
Atlantic Grupa d. d.), v kategoriji  srednje ve-

likih podjetij je prvo mesto osvojil Cosylab d. 
d., v kategoriji malih podjetje pa se je na naj-
višjo stopničko zavihtelo podjetje Tu-val d. o. 
o. Trgotur je v izboru sodeloval četrtič in se 

drugič zapored uvrstil med finaliste, kar priča 
o njihovem uspešnem prizadevanju za odlič-
nost na kadrovskem področju.
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GORENJE D. D.

Znova med prejemniki Red Dot 
Award

Med nekaj več kot 5.200 prijavljenimi izdel-
ki iz 57 držav je mednarodna komisija 41 stro-
kovnjakov letos priznanje za izjemno obliko-
vanje Red Dot podelila 1.304 izdelkom. Med 
njimi je tudi enajst produktov sedmih sloven-
skih podjetij, med katerimi s štirimi priznanji 
še posebej izstopa Gorenje.

Najprestižnejšo mednarodno nagrado za 
izjemne oblikovalske dosežke podeljuje nem-
ška institucija Design Zentrum Nordrhein We-
stfale od leta 1955. Svoj ugled je pridobi-
la predvsem zaradi nepristranskega ocenje-
vanja mednarodnih strokovnjakov in načina 
tekmovanja v treh različnih kategorijah: obli-
kovanje izdelkov, oblikovanje komunikacije 
in zasnova oblikovanja. Komisija vse izdelke 
oceni v živo tête-à-tête, pri čemer upošteva 
stopnjo inovacije, kakovost, funkcionalnost 
in ekološkost izdelka.

Gorenje, sicer prvo slovensko podjetje, ki 
je leta 2005 prejelo to prestižno oblikovalsko 
nagrado, letos dobi štiri priznanja za tri izdel-
ke: Red Dot za kompaktno parno pečico Go-
renje s TFT-zaslonom z upravljanjem na dotik 
(1), Red Dot za pečico Atag Matrix v grafitno 
črni barvi (2) in Red Dot za kuhinjsko napo 
Atag Evolve (1). 

Predsednik uprave Gorenja mag. Franjo 
Bobinac meni, da so aparati z inovativnimi 
funkcijami in dovršenim dizajnom eden iz-
med dejavnikov, ki poganjajo rast in dobič-
konosnost poslovanja. »V Gorenju se tega 
zelo dobro zavedamo in zato nenehno inve-
stiramo v razvoj in oblikovanje. Da smo letos 
ponovno med prejemniki nagrade Red Dot, 
je potrditev strokovne javnosti, da smo pri 
tem uspešni.« Gorenje je doslej prejelo 35 
nagrad Red Dot.

SKUPŠČINA SŠGZ 

Skupščina SŠGZ je na rednem letnem za-
sedanju 20. aprila potrdila poročilo o delu za 
minulo leto, ki ga je predhodno obravnaval in 
potrdil že upravni odbor zbornice, na vsebi-
no poročila pa ni imel nobenih pripomb niti 

nadzorni odbor SŠGZ. Skupščina je spreje-
la tudi program dela za leto 2016, ki pa bo v 
dopolnjeni verziji znova predmet razprave na 
naslednji seji upravnega odbora, saj je bilo v 
razpravi podanih kar nekaj predlogov za nove 
dogodke in aktivnosti v tekočem letu.

SŠGZ je v letu 2015 izvedla tako rekoč vse 
s program dela zastavljene aktivnosti: zbira-
nje in ocenjevanje inovacij v SAŠA regiji, 14. 
konferenco kakovosti, 8. razvojno konferen-
co lesarjev Slovenije, 3. srečanje podjetnikov 
SAŠA regije, dan za podjetne, poslovni zajtrk, 
dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva, 
srečanje gospodarstvenikov, županov in po-
slancev Savinjske regije, volitve predstavni-
kov SŠGZ v skupščino GZS in aktivnosti na po-
dročju internacionalizacije. SŠGZ je tudi lani 
nadaljevala s prizadevanji za 3. razvojno os, 
na področju sekcijskega povezovanja pa sta 
bili aktivni sekcija računovodskih servisov in 
sekcija za inovacijsko dejavnost. Organizaci-
ja razvojne konference regijskega gospodar-
stva je bila iz objektivnih razlogov prestavlje-
na v leto 2016 (in je bila medtem tudi že iz-
vedena).

SŠGZ je bila lani kot partner vključena v tri 
projekte s področja promocije zdravja na de-
lovnem mestu, izvedla pa je tudi 12 izobraže-
valnih dogodkov, ki se jih je udeležilo 244 slu-
šateljev. Pomemben del aktivnosti SŠGZ pred-
stavlja izdajanje javnih listin; v letu 2015 je 
izdala 2.939 potrdil o poreklu blaga in devet 
ATA zvezkov. V skladu s planom sta bili izda-
ni dve številki glasila Poslovni razgledi SAŠA 

regije, ob 15-letnici projekta zbiranja in oce-
njevanja inovacij pa tudi katalog inovatorjev 
in inovacij v SAŠA regiji.

SŠGZ bo v letu 2016 v sodelovanju z GZS na-
daljevala z odločnim prizadevanjem za bolj 

konkurenčno poslovno okolje, pri čemer se 
bo osredotočila na uresničevanje 12 predno-
stnih ukrepov iz Manifesta industrijske poli-
tike, ki je bil oblikovan na lanskem Vrhu slo-

venskega gospodarstva. Nabor dogodkov in 
aktivnosti, ki so neke vrste programska stal-
nica v zadnjem obdobju delovanja SŠGZ, bo 
obogaten z nekaj novimi vsebinami.

Članarina SŠGZ ostaja v primerjavi z mi-

nulim letom nespremenjena, iz več razlogov 
precej spremenjeni pogoji finančnega poslo-
vanja pa terjajo razpravo o financiranju de-
lovanja SŠGZ v letu 2017 še v letošnjem letu. 

Skupščina SŠGZ je sklenila, da ostajajo pogoji članstva v letu 2016 enaki kot prejšnja leta. (Foto: Jože Miklavc)

Letos še pestrejši nabor dogodkov 
in aktivnosti
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TISOČ PODJETIJ, KI NAVDIHUJEJO EVROPO

Plastika Skaza in Esotech med slovenskimi 
zvezdami prihodnosti 

Londonska borza (LSE) je pod pokrovitelj-
stvom evropske komisije sestavila lestvico ti-
soč podjetij, ki navdihujejo Evropo. Med pe-
timi podjetji iz Slovenije, ki so uvrščena na 
omenjeno lestvico, sta tudi Plastika Skaza in 
Esotech, članici SŠGZ.

Namen lestvice je promocija malih in 
srednjih podjetij, ki v Evropi predstavlja-
jo dve tretjini delovnih mest in ustvarja-
jo okoli 60 odstotkov dodane vrednosti. 
Izbor je bil narejen tako, da so na lestvi-
ci zastopana podjetja iz vseh 28 držav čla-
nic EU. Manjšim državam, kot je Slovenija, 
je pripadlo pet mest. Na lestvico so uvršče-
na podjetja v zasebni lasti, ki letno ustva-
rijo od 20 do 300 milijonov evrov prihod-
kov in sodijo, po oceni sestavljavcev, med 
najobetavnejša hitro rastoča mala in sre-
dnja podjetja.

PLASTIKA SKAZA
Plastika Skaza d.o.o. je lani ustvarila 31 

milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 
pet odstotkov več kot predlanskim. Čisti do-
biček se je povečal za 66 odstotkov in dose-
gel 1,5 milijona evrov. Družba je prepoznavna 
po plastičnih kuhinjskih pripomočkih, vendar 
pa predeluje plastične mase tudi za pohištve-
no, avtomobilsko in elektroindustrijo. Plasti-
ka Skaza je velik skok poslovanja dosegla med 
letoma 2010 in 2014, ko je letna rast prihod-
kov znašala med 15 in 42 odstotki.

Ana Laura Rednak, izvršna direktorica Pla-
stike Skaza, je za publikacijo o tisoč podje-
tjih, ki navdihujejo, povedala: »Nadaljevali 
bomo odpiranje delovnih mest v Sloveniji. Te-
sno sodelujemo z mladimi inovatorji, ki ideje 
prispevajo v banko idej. Del teh želimo spra-
viti v resnične izdelke.«

ESOTECH
Esotech d.d. je inženirsko podjetje, spe-

cializirano za prenovo objektov na podro-
čju energetike in ekologije. Kot vsem inže-
nirskim podjetjem jim zato prihodki v po-
sameznih letih tudi močno zanihajo. Eso-
tech je rast v letih 2011-2014 ustvarjal 
delno z deli pri gradnji bloka TEŠ 6, del-
no pa tudi pri projektih, f inanciranih iz 
evropskih sredstev, kot so vodovodne in 
kanalizacijske naprave v posameznih slo-
venskih občinah. 

Lani je Esotech po nerevidiranih podat-
kih ustvaril 30 milijonov evrov prihodkov od 
prodaje, kar je 22 odstotkov manj kot leta 
2014. Kljub temu se je čisti dobiček podvojil 
in lani znašal 1,5 milijona evrov. Poleg Slo-
venije je Esotech aktiven še na Hrvaškem, v 
BiH in tudi Avstriji.

NOVINARSKA KONFERENCA SŠGZ

Predlog davčnega prestrukturiranja ministrstva za finance za večino gospodarstva ni 
nesprejemljiv. (Foto: Tanja Drofelnik)

Gospodarska zbornica predlaga alternativo 
vladnemu predlogu davčnega prestrukturiranja

Na novinarski konferenci, ki jo je 14. juni-
ja organizirala SŠGZ, so predstavniki zborni-
ce in posameznih podjetij predlog davčne-
ga prestrukturiranja ministrstva za finance 
označili kot nesprejemljiv in se zavzeli za ce-
lovito reformo, ki bi izboljšala poslovno oko-
lje v Slovenije in ustvarila pogoje za nova de-
lovna mesta.

Namestnik direktorja pravne službe GZS 

Igor Knez je navedel argumente, zaradi kate-
rih večina slovenskega gospodarstva ne pod-
pira predloga »mini« davčne reforme mini-
strstva za finance. Omenjeni predlog vsebuje 
ukrepe za zvišanje plač zaposlenih, ki na me-
sečni ravni zaslužijo več kot 2.500 evrov bru-
to. Ker je tako visokih plač v gospodarstvu 
zelo malo, v malem gospodarstvu jih pa sko-
rajda ni, to ni ustrezna razbremenitev stro-

škov dela. Ob tem bi se po predlogu ministr-
stva za finance povišala stopnja davka na do-
biček, kar pomeni, da bi bila skupna obreme-
nitev gospodarstva kvečjemu višja in ne nižja 
kot sedaj, kar posledično pomeni manj delov-
nih mest in manj investicij. Knez je nato pred-
stavil predlog davčne reforme, ki sta ga sku-
paj pripravili GZS in Zbornica davčnih sveto-
valcev Slovenije.

Direktor družbe KLS Ljubno Mirko Strašek 
je izrazil razočaranje nad predlogom davčne-
ga prestrukturiranja ministrstva za finance in 
poudaril, da bi morala država ustvariti pod-
jetništvu prijazno poslovno okolje, ki bi pod-
jetjem omogočalo konkurenčnost pri tekmo-
vanju s konkurenti na globalnem trgu. Stroški 
dela so pri nas prekomerno obdavčeni, kar v 
KLS zaznavajo kot resen problem zlasti pri na-
grajevanju najbolj odgovornih sodelavcev, ki 
prispevajo najvišjo dodano vrednost. 

Direktor oddelka financ v družbi BSH Hišni 
aparati Nazarje Robert Tkalec je povedal, da 
imajo pri njih zaradi pretirane obdavčitve plač 
težave s pridobivanjem ustreznih strokovnih 
kadrov, saj slednji pri delodajalcih čez mejo pri 
enaki bruto plači zaslužijo več. Od države pri-
čakujejo celovit pristop pri vzpostavljanju bolj 
konkurenčnega poslovnega okolja, kar poleg 
davčne reforme pomeni tudi reformo na zdra-
vstvenem in pokojninskem področju. 
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SEKCIJA RAČUNOVODSKIH SERVISOV PRI SŠGZ

Na majski seji je selekcija računovodskih servisov gostila prokuristko SAŠA 
inkubatorja mag. Biljano Škarja. (Foto: Franci Kotnik)

Petri Pleterski še en predsedniški mandat
Sekcija računovodskih servisov pri SŠGZ 

uspešno deluje že več kot desetletje in v tem 
času so naredili veliko na področju dviga ka-
kovosti storitev, ki jih nudijo svojim stran-
kam. Kljub dejstvu, da je še veliko poslovnih 

subjektov, ki še niso vključeni v sekcijo, je 
udeležba na srečanjih vse večja - vsako prvo 
sredo v mesecu se jih na redni seji namreč 
zbere več kot deset. 

Letos je bilo volilno leto, saj je dosedanje-

mu vodstvu sekcije potekel mandat. Zaradi 
dobrega dela v preteklosti je bila za predse-
dnico znova izvoljena Petra Pleterski, na po-
moč pa ji je kot podpredsednik priskočil Kle-
men Umbreht. Načrti za prihodnje se niso 
spremenili, osnovni namen sekcije je še ve-
dno organiziranje aktualnih izobraževanj, 
izmenjava izkušenj, dobrih praks in sodelo-
vanje z institucijami v dolini in širše. 

S tem namenom so letos že opravili razgo-
vore na Finančnem uradu Velenje, za sodelo-
vanje pa se dogovarjajo tudi s SAŠA inkuba-
torjem, saj je prihodnost za nas vse v mladih, 
svežih idejah. Mladim, ki so že ali pa še bodo 
postali podjetniki, bodo člani sekcije nudili 
brezplačna mentorstva. 

Zelo dobro se v praksi izkazuje sodelovanje 
z Društvom računovodij finančnikov in revi-
zorjev Zgornje Savinjske doline. Medsebojna 
pomoč, bodisi z informacijami bodisi z ude-
ležbo na seminarjih, ali pa preprosto druže-
nje sta vsekakor dobrodošla.

V mesecu novembru bo sekcija skupaj s 
strokovno službo SŠGZ organizirala sedaj že 
tradicionalno srečanje podjetnikov, na kate-
rem bodo postregli z udarnimi temami in go-
sti, zato vljudno vabljeni k udeležbi.
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PODELITEV PRIZNANJ ZA NAJBOLJŠE INOVACIJE V SAŠA REGIJI

Okroglo mizo Ali za inovativnost potrebujemo posebno inovacijsko klimo? je vodil 
vodja Ustvarjalnika Matija Goljar. (Foto: Jože Miklavc)

Inovacije ostajajo na visokem kakovostnem nivoju
SŠGZ je 26. maja 17. zapored podelila pri-

znanja najboljšim inovacijskim predlogom, ki 
so bili prijavljeni na tokratni razpis na obmo-
čju SAŠA regije. Podeljena so bila 4 zlata, 7 
srebrnih in dve bronasti priznanji, tri najbolje 
ocenjene inovacije pa napredujejo na nacio-
nalno ocenjevanje v organizaciji Gospodarske 
zbornice Slovenije.

Na letošnji razpis SŠGZ je prispelo 14 ino-
vacijskih predlogov 10 različnih prijaviteljev, 
od katerih je bil nato eden umaknjen. Ocenje-
nih je tako bilo 13 inovacij, pri katerih je so-
delovalo skupno 124 inovatorjev. V primerja-
vi s preteklimi razpisi omenjene številke ne 
predstavljajo ekstremov niti v pozitivni niti v 
negativni smeri, so pa po mnenju ocenjevalne 

komisije tudi letošnje inovacije zelo kakovo-
stne in dokazujejo visok nivo inovacijske de-
javnosti v regiji.

Med omenjenimi inovacijskimi predlogi je 
9 produktnih in 4 procesne inovacije, marke-
tinških in organizacijskih inovacij letos med 
prijavljenimi na razpis ni bilo, prav tako ni 
bilo nobene prijave s strani samostojnih ino-
vatorjev. Struktura prijavljenih inovacij ne 
preseneča, saj ima SAŠA regija zelo specifič-
no strukturo gospodarstva, kjer kar 60-od-
stotni delež, tako po prihodkih kot po števi-
lu zaposlenih, predstavljajo predelovalne de-
javnosti.

V sklopu slovesnosti ob podelitvi priznanj 
najboljšim inovatorjem je potekala tudi okro-
gla miza z naslovom Ali za inovativnost potre-
bujemo posebno inovacijsko klimo?, na kate-
ri so sodelovali predstavniki podjetij Gorenje, 
BSH Hišni aparati, Premogovnik Velenje in 
EBA, ki se še posebej odlikujejo po visoki sto-
pnji inovativnosti. Med predlogi za spodbuja-
nje inovativnosti v SAŠA regiji so sodelujoči 
na okrogli mizi med drugim omenili dopušča-
nje inovativnosti v izobraževalnih organizaci-
jah, spodbujanje zaposlenih za izpostavljanje 
z inovativnimi predlogi v gospodarskih in ne-
gospodarskih organizacijah, dopuščanje na-
pak pri iskanju novih, še nepreverjenih reši-
tev in odgovornost vodstev posameznih orga-
nizacij za vzpostavitev takšne organizacijske 
klime, ki je navznoter in navzven naklonjena 
inovativnemu razmišljanju ter delovanju.

Bronasta priznanja
Izvedba regulacije pozicioniranja jeklenega traku na stiskalnici z 
integracijo linearnega servomotorja

• Predlagatelj: MIEL d.o.o.
• Avtorji: mag. Andrej Rotovnik, 
Miha Strašek in Andrej Mrak

Visoko dinamični sistem pozicionira jekle-
ni trak, ki se pri odvijanju s koluta (premera 
več metrov) poravnava, preden vstopi v sti-
skalnico za nadaljnjo obdelavo. Proizvodni 
proces je s tem sistemom pridobil višjo od-
zivnost, zastojev na proizvodni liniji ni več, 
natančnost pozicioniranja traku pred vsto-
pom v stiskalnico je izredno visoka. Naroč-
nik je zaradi tega zmanjšal stroške zaradi za-
stojev, zmanjšali so se izmeti, vodena in ar-
hivirana pa je tudi statistika delovanja celo-
tnega sistema. 
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Elektronski linearni aktuator
• Predlagatelj: Šolski center Velenje
• Avtorji: Uroš Remenih, Primož Golob in 
Samo Železnik

Linearni aktuator za gibanje simulatorjev 
vožnje je namenjen prenašanju sil, ki deluje-
jo na človeško telo v računalniški simulaciji, 
iz simulacije v realnost. Razvit je bil posebej 
za namene simulatorjev, tako se lahko eno-
stavno prilagodi, mehansko in programsko, 
za različne simulatorjev. 

Srebrna priznanja
Medtirna zapora z mehkim zaviranjem

• Predlagatelj: HTZ Velenje I.P. d.o.o.
• Avtorji: Janko Pajer, Štefan Miheljak in 
Anton Krančan

Naprava omogoča zaustavljanje transpor-
tnih vozičkov s pomočjo klinaste blokade. 
Med talne tire so vgradili stranski omejeva-
li, ki se zapirata in odpirata s škarjastim me-
hanizmom. Zaviranje deluje na principu klina, 
kar pomeni, da se kolesni slog zagozdi med 
tirnico in omejevalo. Izvedba je enostavna 
za izdelavo in vgradnjo. Možna je nadgradnja 
pnevmatskega krmiljenja in namesto lesene 
cokle vgradnja drsnega elementa z gumo.

Metoda merjenja zračilnih parametrov na glavnih ventilatorjih
• Predlagatelj: Premogovnik Velenje d.d.
• Avtorja: Rado Gregorc in Sašo Ovniček

Glavni ventilatorji so zelo veliki porabniki 
energije, saj so pogonski elektromotorji moči 
od 800 do 1.800 kW. Pri tako velikih in po-
membnih sistemih, od katerih je odvisen ce-
loten proizvodni proces, je potrebno pristo-
pati k regulacijam, krmiljenju in vzdrževanju 
zelo strokovno, da ni potrošnje jalove energi-
je ali da ne pride do preobremenitev, okvar ali 
celo strojeloma. Po nekajmesečnih poskusih 
je bila merilna metoda dodelana in osvojena 
do te mere, da so meritve postale zanesljive.

Vse fotografije: 
Jože Miklavc
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Ploščati grelnik Style Line

Skladiščenje, prečrpavanje in doziranje amonijačne 
raztopine za blok 6 TEŠ

Aktuatorji za prezračevalne sisteme

• Predlagatelj: Gorenje d.d. 
• Avtorji: Senad Delić, Oskar Irman, Janez 
Apat, Alen Varošanec, Zvonko Višnjić, 
Emanuel Ćosić, Simon Tržan, Jovan Višnjić, 
Tomi Krašovec, Milan Kotnik, Janez 
Gorišek, Ksenija Plahuta in mag. Janez 
Lipuš

Kompakten dizajn grelnika z dvema ne-
odvisnima hidravlično povezanima kotloma 
omogoča optimalno razmerje med porablje-
nim prostorom in zmogljivostjo. Opremljen je 
z elektronsko krmilno enoto s 7 LED prikazo-
valno enoto, ki omogoča logično uporabo pri-
kazovalnika in upravljanje ne glede na način 
montaže na steno – horizontalno ali vertikal-
no. Povezave za vodo, izdelane v skladu z DIN 
standardi, omogočajo preprosto priključitev 
na vodne cevi. 

• Predlagatelj: Esotech d.d.
• Avtorji: Iztok Hrastel, Slobodan 
Mrkonjić, Tomaž Štrancar, Roman Marolin, 
Primož Hostnik, Danilo Friškovec, Grega 
Volk, Uroš Krajner, Matej Planinc, Matej 
Firer, Mersida Rogo, Dragoljub Nikolić, 
Branko Weissenbach, Matej Gjerkeš in Igor 
Kovač

Za potrebe zniževanja dušikovih oksidov v 
izpustih dimnih plinov je v TEŠ uporabljena 
čistilna naprava s katalizatorjem. Čiščenje di-
mnih plinov se izvaja z vbrizgavanjem amo-
nijačne raztopine v zgorevalno komoro. Raz-
redčeno amonijačno vodo se vbrizgava v zgo-
revalno komoro kot sredstvo za zniževanje 
koncentracij dušikovih oksidov po postopku 
selektivne nekatalitične redukcije dušikovih 
oksidov. Postrojenje zagotavlja znižanje emi-
sij NOx s 500 pod 150 mg/Nm3 in na ta način 
obratovanje bloka 6 znotraj zakonsko določe-
nih omejitev. 

• Predlagatelj: Podkrižnik d.o.o.
• Avtorji: dr. Simon Kulovec, Tomaž 
Kastelic, dr. Goran Mijušković, Tomaž 
Globočnik, Andrej Štok in Tomaž Arnič

Enoto predstavlja v ohišje zaprto gonilo z 
elektroniko, ki se namesti na prezračevalne 
kanale, ki se običajno nahajajo v zgradbah. 
Odpiranje prezračevalne lopute je izvedeno 
s pogonom elektromotorja, ki zagotavlja ro-
tacijsko gibanje na izhodni gredi. Zapiranje 
gonila je zaradi večje varnosti zagotovljeno 
z vzmetjo. Ob morebitnem požaru termoele-
ment zazna povišano temperaturo, signal se 
prenese na elektronsko vezje, le-to pa izklopi 
napajanje elektromotorja. Vzmet zavrti goni-
lo v obratno smer in posledično zapre loputo. 
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Sušilni stroj s steklenimi vrati FiltrationSupreme

mCLOUD - celovita pisarna v oblaku
• Predlagatelj: Mega M d.o.o.
• Avtorji: mag. Matej Meža, mag. Miran 
Meža, Jernej Stopinšek, Gašper Govek in 
Marjanca Feltrin

Klasičen sistem računalništva v oblaku se-
stavlja skupina strežnikov, hitro in poča-
sno diskovno polje, omrežna infrastruktura 
in programska oprema. Vse te komponente 
je potrebno med seboj povezati in zagotoviti 
sinhrono delovanje. Rešitev na trgu je več, le 
malo pa je takšnih, ki poleg celovitega upra-
vljanja omogočajo tudi obračunavanje stori-
tev, hkratno upravljanje vseh komponent sis-
tema pri stranki in učinkovito tehnično po-
moč. Slednje je pomembno, če želimo stori-
tve ponuditi na trgu kot operater telekomuni-
kacijskih storitev.

• Predlagatelj: Gorenje d.d. 
• Avtorji: Miran Razboršek, Matej Volk, 
Matej Golavšek, Jože Skornšek, Pero 
Gatarić, Nino Šeruga, Borut Keržič, Matevž 
Šmuc, Lovro Krajnc in Tomo Vodovnik

Pri steklenih vratih sušilnega stroja Gore-
nje je filtrirna enota postavljena na drugač-
ni poziciji kot pri plastičnih vratih, kar vpli-
va na pretoke zraka v sistemu in s tem posta-
vlja poseben izziv pri doseganju A+++ ener-
gijskega razreda. Način doseganja omenje-
nega energijskega razreda pri stroju Gorenje 
je edinstven, saj ga dosega brez inverterske-
ga kompresorja. Prav tako so steklena vrata 
uvedena na sušilne stroje, ki dosegajo ener-
gijski razred A++. 

Zlata priznanja
Aparat za pripravo toplih napitkov Tassimo Caddy
• Predlagatelj: BSH Hišni aparati d.o.o. 
• Avtorji: Henrik Pavlovič, Peter Brezovnik, 
Boštjan Ogrizek, Mitja Habe, Matej Mejač, 
Damjan Golčman, Klemen Zevnik, Aleš 
Plohl, Tadej Počivavšek, Mitja Dobravc, 
Primož Bezovnik, Peter Leskovšek, Aleš 
Kreslin in Mihael Kolar

Novi član družine Bosch Tassimo vključu-
je rešitev shranjevanja kapsul neposredno v 
inovativen dizajn aparata. Na vrteče stojalo 
je mogoče shraniti do osem nosilcev kapsul. 
To je idealna rešitev, saj Tassimo ponuja ra-
znolikost toplih napitkov »à la carte«. Pri ra-
zvoju tega aparata je bil cilj, da je uporabni-
ku prijazen. To je izboljšano tudi z novo reši-
tvijo rezervoarja za vodo, ki se sedaj vodorav-
no vstavi s sprednje strani aparata. Obe ino-
vaciji izboljšata urejenost in prostorsko eko-
nomičnost.
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Popolnoma avtomatski kavni aparat EQ.9

Kompaktni kuhinjski aparat MultiTalent 3

Pralni stroj Panasonic AutoCare

• Predlagatelj: BSH Hišni aparati d.o.o.
• Avtorji: Matjaž Filo, Igor Žibret, Matjaž 
Uršej, Peter Miklavc, Evgen Kozelj, Klemen 
Britovšek, Klemen Lončarič, Tadej Jeraj, 
Aleš Kreslin in Jan Ažman

Ravnanje z aparatom in čiščenje sta eno-
stavna kot še nikoli. Sistem za mleko s popol-
noma avtomatskim parnim čiščenjem in inte-
grirana posoda za mleko, System dualBean z 
dvema ločenima kavnima mlinoma in posoda-
ma za kavna zrna (idealno za primere, ko ima-
ta dve osebi, ki živita v skupnem gospodinj-
stvu, različne navade pitja kave), in natančna 
nastavitev odlične arome z baristaMode funk-
cijo – vse to so nove funkcije. Uporabniki lah-
ko shranijo svojo nastavitev in jo enostavno, 
s pritiskom na gumb, ponovno prikličejo.

• Predlagatelj: BSH Hišni aparati d.o.o.
• Avtorji: Jurij Pešec, Darko Rudež, Bogdan 
Kreča, Matej Berzelak, Dejan Gosar, David 
Potočnik, Boštjan Kovačec, Jože Skončnik, 
Marko Lenošek, Bojan Potočnik, Aleš 
Kreslin, Tadej Holcinger, Peter Leskovšek, 
Adam Koštomaj, Mirko Jurak in Tomo Iršič

Nov vsestranski kuhinjski pomočnik z več 
kot 50 funkcijami olajša kuho in peko. Rezal-
ne plošče iz nerjavečega jekla lahko režejo ali 
strgajo sadje, zelenjavo in sir. Dodatni pribor 
kompaktnega kuhinjskega aparata je tudi se-
kljalnik za hitro in natančno sekljanje zelišč, 
oreščkov, čebule ali česna in mlinček za trde 
sestavine, kot so kavna zrna, trdi sir, žita ali 
ledene kocke. Na voljo je tudi mešalni vrč. 
Aparat omogoča shranjevanje pribora direk-
tno v posodi, prav tako ima integriran prostor 
za shranjevanje kabla.

• Predlagatelj: Gorenje d.d. 
• Avtorji: Gorenje: mag. Boštjan Sovič, 
Robi Pogorevc, Jakob Koželjnik, Lovro 

Krajnc, Matjaž Kuhar, Marko Pečnik, Niko 
Dren, Zlatko Novak, Uroš Koren, Urh 
Sredenšek, Uroš Trupej, Sandi Vitanc, Rok 

Lah, Duško Skarlovnik in Klemen Horvat; 
Panasonic: Takayuki Ishihara, Masahiro 
Itami, Akira Shoji, Go Ito, Arata Takahashi, 
Tomotaka, Yagi, Yuko Minayoshi, Takeo 
Matsuki, Hideaki Ushijima in Masanao 
Segawa

Na novo razviti pralni stroj se ponaša z vr-
sto naprednih funkcij: samodejni progra-
mi pranja, uporaba pare med pranjem, kar 
zmanjša zmečkanost perila in učinkovito od-
stranjuje alergene, izjemna energijska učin-
kovitost A+++ -40%, pranje kar 10 kg perila 
naenkrat in zelo tiho delovanje med obrato-
vanjem. Nov pralni stroj uporabniku olajša 
delo z avtomatskim programom AutoCare, ki 
samodejno prilagodi program količini in vr-
sti perila, tako da dosežemo kar najboljše re-
zultate pranja. To omogočajo štirje inteligen-
tni senzorji.
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PEGAZ, D. O. O., 25 LET ZGODBE

25 let zagotavljanja varnega in stabilnega 
delovanja računalniških sistemov v Savinjsko-
Šaleški regiji in širše 
Kdor pozna Matjaža Osojnika, di-
rektorja podjetja Pegaz, ve, da je 
preudaren univ. dipl. inž. elek-
trotehnike, Titov štipendist, mla-
di up AOP Gorenja konec osemde-
setih let, direktor Pegaza in od-
govoren podjetnik pa je, kot z 
nasmehom na obrazu sam pravi, 
postal: »Silom prilike. Bili smo 
mladi in naivni, iskali smo nove 
izzive. Prvi produkt in kupca smo 
imeli. Tako naj bi tudi nadaljeva-
li, a ...« 

Poznate zgodbo?! Klasični 
start up podvig. Tudi Pegaz ni bil 
prav nič drugačen. Pet ustanov-
nih članov, vsak strokovnjak na 
svojem področju. Matjaž Osoj-
nik, področje računalniške opre-
me, Franjo Herlah, programska 
oprema, Ajša Pučnik, program-
ske analize, dva kolega, od kate-
rih naj bi eden prevzel poslovod-
stvo, ampak nista nadaljevala že 
po prvih nespodbudnih mesecih. 
Pegaz je ostal brez direktorja. 
Kdo od IT-strokovnjakov bo pre-
vzel kramljanje ob kavicah, po-
slovne sestanke, trženje? 

 Da ta izziv skoka iz lastne kože 
ne bi bil premalo, omenimo tudi 
naravo časa, v katerem je Pegaz 
udaril s kopitom ob tla in ustvaril 
svoj vrelec. Podjetje Pegaz je bilo 
ustanovljeno 7. maja 1991, tik 
pred izbruhom osamosvojitvene 
vojne za Slovenijo in razpadom 
Jugoslavije. V enakem vzdušju 
se je tudi Pegaz prebijal skozi ru-
ševine dobre ideje o skupni poti. 
Preživeti ali se vrniti v Gorenje? 
Resnica ali izziv? Odločili so se za 
oboje in Matjaž je prevzel krmilo. 

S pridobitvijo naročila za po-
stavitev računalniške infrastruk-
ture za BSH, Hišni aparati, d. o. 
o. Nazarje, se zgodba spodbudno 
nadaljuje še s številnimi naročni-
ki v Zgornji Savinjski dolini. Pod-
jetje se okrepi še s Tatjano Bla-
gotinšek, odločno damo, ki še 
zdaj s svojo prijazno energično-
stjo skrbno povezuje delo fantov, 
in Markom Osojnikom, ki podje-

tju prispeva izvirne in praktične 
sistemske rešitve. Do leta 2004 
tudi preostala ustanovna člana 
Ajša in Franjo sledita svojim no-
vim izzivom. Pegaz dopolni eki-
po še z dvema strokovnjakoma, 
Ivom Ostovršnikom in Damjanom 
Lemežem. 

Sledijo zlata leta Pegaza med 
letoma 2007 in 2010. Tudi Pegaz 
oplazi recesija, a uigrana ekipa, 
povečana še z mlado krvjo, Ma-
tijem Bencikom, in odgovornim 
vodstvom do zdaj ohranja ponud-
bo storitev nemoteno in dosle-
dno. Nikoli v 25 letih si niso dovo-
lili biti blokirani in kot je v inter-
vjuju poudaril vodja informatike 
v Izletniku Celje Justin Medved: 
»… iskreno, brez olepševanja lah-
ko trdim, da so se vedno držali do-
govorjenega, kar ti zelo veliko po-
meni, če skrbiš za tako komple-
ksen računalniški sistem, kot ga 
ima Izletnik Celje.«

Mag. Sabina Grm, Lekarne Ve-
lenje: »Številne spremembe in 
predvsem zahteva po hitri odziv-
nosti terjajo od ponudnikov vzdr-
ževanja informacijske tehnologi-
je v lekarnah veliko znanja in do-
bro organizacijo. Te odlike smo v 

Z leve: Tatjana Blagotinšek, Ivo Ostovršnik, Marko Osojnik, 
Matjaž Osojnik, Matija Bencik in Damjan Lemež

podjetju Pegaz, d. o. o., prepo-
znali že pred veliko leti.«

Ker v Pegazu praznujejo 25 let, 
hvaležni za vso podporo in pošte-
ne poslovne odnose naročnikov, na 
katere so se lahko naslonili v teh le-
tih vzponov in padcev, pravi Matjaž 
Osojnik: »Želimo si, da se v zgod-
bi Pegaza prepoznate vsi njego-
vi naročniki. Z nami ste soustvar-
jali zgodbo, brez vašega zaupanja 
je ne bi bilo. Naš 25-letni uspeh je 
tudi vaš. Z vašim nemotenim delom 
in našo zavezo h kakovosti in odziv-
nosti zgodbo uspešno nadaljujemo 
in jo širimo naprej v nove izzive.« 

Več o celostni integraciji ra-
čunalniških sistemov preberite 
na www.pegaz.si.

OGLASNO SPOROČILO
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