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1. Znižanje zalog ter koledarski učinek znižala gospodarsko rast na 3,2 % 

 

 

Sezonsko prilagojena rast v prvem četrtletju 2019 je pri 3,7 % ostala na podobnih 

ravneh kot v predhodnem četrtletju ter podaja boljšo sliko o tekoči gospodarski 

dinamiki. Ta rast je bila nižja od naših pričakovanj (4,0 %), kar je predvsem 

posledica znižanja zalog pri podjetjih kot posledica negotovosti v mednarodnem 

poslovnem okolju. Rast potrošnje bi lahko bila v drugem četrtletju 2019 nekoliko 

nižja, predvsem zaradi slabšega vremena, kar naj bi del rasti preneslo v drugo 

polletje 2019. Ohranjamo oceno o najverjetnejši gospodarski rasti v razponu med 

3 in 3,5 % v 2019.   

 

Strah pred brexitom in trgovinskimi vojnami 
Objava slovenskega BDP v prvem četrtletju 2019 v višini 3,2 % je bila nižja od naših 

pričakovanj (4,0 %). Zaradi razlike v koledarju (1 delovni dan manj v 1. četrtletju 2019 glede 

na 2018), je bila sezonsko-prilagojena rast še vedno relativno visoka, okoli 3,7-odstotna. To 

je podobno kot v zadnjem četrtletju lani.  Na nižjo rast BDP so imele ključen učinek nižje 

zaloge. Njihov padec je po naši oceni enkratnega značaja, zato ocenjujemo, da je gospodarska 

rast v letu 2019 med 3 in 3,5 % uresničljiva. Zaloge so se po naši oceni znižale predvsem v 

segmentu surovin (trgovina z naftnimi derivati) ter delu predelovalnih dejavnostih, kar lahko 

odraža zadržanost podjetij pred razpletom brexita in trgovinskimi vojnami. Prispevek zalog naj 

bi sicer imel v prihodnjih četrtletjih ponovno pozitiven učinek na BDP. 

 

Izvozne številke so ostale močne 
Izvoz je ostal močan in se je realno povečal za 7,6 %, kar je bilo višje kot v predhodnih dveh 

četrtletjih. Potrošnja države, ki predstavlja okoli petino BDP, je bila pri 3,6 % prav tako nad 

dinamiko zadnjega pol leta, kar po oceni Statističnega urada RS odraža rast plač v javnem 

sektorju kot tudi več sredstev za skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu. Bruto investicije v 

osnovna sredstva so se okrepile za 9,3 %, predvsem zaradi hitrejše rasti investicij v gradbene 

objekte, medtem ko so se investicije v stroje in opremo povečevale počasneje. Zaposlenost se 

je okrepila za 2,6 %, kar kaže na umirjanje rasti, polovica vseh novih zaposlenih je dobila 

zaposlitve v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih. 

 

V 2. četrtletju verjetno nekoliko počasneje 

Gospodarska rast v 2. četrtletju 2019 se bo po naši oceni umirila, in sicer predvsem zaradi 

počasnejše rasti izvoza in slabšega vremena, kar niža izkupiček v gostinstvu ter otežuje 

izvajanje del v gradbeništvu. Del te rasti se bo tako prenesel v naslednja četrtletja. 

 

Inflacija nižja od naših pričakovanj 

Podatki o majski inflaciji so bili ugodnejši od naših ocen, saj je znašala 1,4 % medletno, mi pa 

smo pričakovali od 1,7 do 1,8-odstotno rast. Cene blaga so se povečale za 0,8 %, cene storitev 



 

 

pa za 2,8 %. Med zadnjimi so se predvsem podražile storitve pri oskrbi z vodo. V prihodnjih 

mesecih pričakujemo ponovno hitrejšo rast cen, ki bi letno dinamiko inflacije približala 2 %. 
 

2. Naša Stališča…naš komentar… 

(vir: GZS) 
 
 

 

❖ Novela zakona o minimalni plači – ideološki sladkorček v 

gospodarski motor 

Po izračunih GZS bo v 2020 kot posledica učinkovanja novele zakona o minimalni plači 51 
odstotkov zaposlenih prejemalo doplačila do minimalne plače. »Politika je s sprejetjem 
enega samega nepremišljenega zakona, ki ni usklajen ne s pravnim redom, ne s socialno 
ali z ekonomsko logiko, in ki ni ponudil enega samega izračuna učinkov, izpostavila 
zaposlene, podjetja in državljane velikim tveganjem. Jeseni 2018 smo bili priče teptanju 
temeljev družbenega dogovarjanja in učinki tega bodo daljnosežni. Čutili jih ne bomo samo 
v gospodarstvu,« je bila glede novele zakona o minimalni plači jasna generalna direktorica 
GZS, mag. Sonja Šmuc na današnjem posvetu GZS, ki se ga je udeležilo prek 200 
udeležencev… VEČ… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

❖ Članstvo v EU ter uvedba evra za Slovenijo pozitivna 

Pred nedeljskimi volitvami v Evropski parlament je Analitika GZS ocenila učinke članstva 

Slovenije v EU in skupni valuti. Tako se je v 15 letih slovensko gospodarstvo tudi na podlagi 

članstva v EU-28 okrepilo. Izvoz blaga smo povečali za 141 %, uvoz blaga pa za 117 %, 

kar pomeni, da smo okrepili medsebojne povezave. Realna blaginja se je okrepila za 

tretjino. Članstvo v območju evra (od 2007) je Sloveniji prineslo tudi cenovno stabilnost, 

kar pomeni, da so cene v zadnjem desetletju naraščale le po 1,2-odstotni stopnji.  

Preberite več 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Več komentarjev na http://www.gzs.si/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji.  

 
 

3. Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 16. - 22. junij 

 
 

Dogodki v zadnjem tednu junija: storitve in trgovina na tapeti 

V ponedeljek, 24. 6., bo nemški inštitut IFO predstavil aktualen podatke o gospodarski 

klimi v Nemčiji. Dan kasneje se bomo seznanili o dinamiki gibanja cen nepremičnin v ZDA. 

https://www.gzs.si/mediji/Novice/ArticleId/71682/novela-zakona-o-minimalni-placi-ideoloski-sladkorcek-v-gospodarski-motor
https://www.gzs.si/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji/Novice/ArticleId/71698/clanstvo-v-eu-ter-uvedba-evra-za-slovenijo-pozitivna
https://www.gzs.si/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji/Novice/ArticleId/71698/clanstvo-v-eu-ter-uvedba-evra-za-slovenijo-pozitivna
http://www.gzs.si/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji


 

 

Ta podatek ima določen vpliv na določitev centralne obrestne mere ter na dinamiko 

trošenja gospodinjstev, saj višje cene nepremičnin višajo percepcijo bogastva pri 

ameriških gospodinjstvih, kar zvišuje njihovo nagnjenost k trošenju. V sredo, 26. 6., bodo 

na voljo podatki o gibanju prodajnih prihodkov v storitvenih dejavnostih v Sloveniji. V 

petek, 28. 6., bo Banka Slovenija razkrila podatke o neposrednih naložbah v letu 2018. 

Tega dne se bomo seznanili še s slovenskimi podatki o prodaji na drobno v aprilu kot tudi 

z majskimi podatki o prihodkih in prenočitvah turistov. 

 
Sodelovanje med Italijo in Kitajsko je kot kaže prešlo že na operativno raven, saj se 
omenja več kot 50 projektov. Eden izmed pomembnejših je 5-milijardna investicija v 
pristanišče Palermo, ki naj bi poleg Pireja postalo pomembno vozlišče za kitajsko blago.  

 

Več rubrik na tej POVEZAVI. 

 

 

4. PLAČNI KAŽIPOT 

(vir: pravna služba GZS) 

V PLAČNEM KAŽIPOTU so na enem mestu pregledno zajeti vsi podatki, ki jih 
delodajalci potrebujejo za obračun vseh prejemkov iz dela. 

Objavljena je tudi preglednica vseh prejemkov iz dela po uredbi, ki jih davčno obravnava 
kot odhodek za posameznega delodajalca. V Plačnem kažipotu boste našli tudi povprečja, 
ki so potrebna pri izračunu nekaterih drugih prejemkov, kot so jubilejne nagrade in 
solidarnostne pomoči.  

Najnovejši podatki, ki jih delodajalci potrebujejo za obračun vseh prejemkov iz dela in so 
razvrščeni po Kolektivnih pogodbah dejavnosti najdete v elektronski in pisni obliki na 
http://www.gzs.si/skupne_naloge/pravni_portal/vsebina/Si-delodajalec/Pla%C4%8Dni-
ka%C5%BEipot.  

 
 

5. Poslovne tendence v naših dejavnostih 

(vir: SURS) 
 
Rezultati anket so izraženi v obliki ravnotežja - ravnotežje je razlika med pozitivnimi in 
negativnimi odgovori, izražena v odstotkih. Ravnotežja prikazujejo gibanje opazovanih 
ekonomskih spremenljivk (stanj in pričakovanj), ne pa dejanskih velikosti ekonomskih 
kazalnikov. 
Primer: 60% odgovorov je pozitivnih (boljše, več, višje,…) in 40% odgovorov je negativnih 
(slabše, manj, nižje,…).  
 
Formula za izračun: št. pozitivnih odgovorov – št. negativnih odgovorov / (št. pozitivnih 
odgovorov + št. negativnih odgovorov)  
Rezultat: +60 – 40 = +20 (vidno na osi Y) 
 

 

https://analitika.gzs.si/Novice/ArticleId/72093/izpod-peresa-glavnega-ekonomista-gzs-16-22-feb-2019
http://www.gzs.si/skupne_naloge/pravni_portal/vsebina/Si-delodajalec/Pla%C4%8Dni-ka%C5%BEipot
http://www.gzs.si/skupne_naloge/pravni_portal/vsebina/Si-delodajalec/Pla%C4%8Dni-ka%C5%BEipot
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6. Borza poslovnih priložnosti  

 
Preko mreže lahko podjetja objavijo tudi lastno ponudbo za poslovno sodelovanje v t.i. 
Borzi poslovnih priložnosti, ki jo uporablja vseh 500 partnerjev ter je učinkovito orodje za 
iskanje specifičnih poslovnih ponudb in povpraševanj. Prav tako se  Enterprise Europe 
Network zaveda, da so nastanek, razvoj in rast podjetij neizogibno povezani z inovacijami 
in s tehnološkim napredkom, zato s svojimi aktivnostmi spodbuja podjetja k inovativnosti 
in pomaga pri njihovem tehnološkem razvoju. Več na www.een.si  in www.borza.org.  
 
V današnji številki objavljamo nekaj zadnjih poslovnih in tehnoloških priložnosti: 
 
EEN-01 Nudimo storitve izdelave varjenih konstrukcij 

Iščemo naročnike za celovito izdelavo in montažo varjenih konstrukcij.  

PREBERITEOGLAS 

EEN-02 Proizvodni partnerji za proizvodnjo posebne opreme za dviganje plovil 
Norveško podjetje je specializirano za opremo za enostavno dviganje 
čolnov/vodnih skuterjev/gliserjev in čolnov, ki se uporabljajo s potniškimi 
križarkami. Iščejo proizvodne partnerje za proizvodnjo posebne opreme za 
dviganje tovrstnih plovil. Iskani partner mora biti visoko usposobljen in mora biti 
usposobljen za upogibanje cevi, varjenje nerjavečega jekla, lasersko rezanje, 
rezanje vode, elektrolitsko (ali mehansko) poliranje, montažo in pakiranje. 
Ponujajo proizvodni dogovor. Ref.: BRNO20190225001  

PREBERITEOGLAS 
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http://www.een.si/
http://www.borza.org/
http://www.borza.org/Področja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1721/Nudimo-storitve-izdelave-varjenih-konstrukcij
http://www.borza.org/Področja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1721/Nudimo-storitve-izdelave-varjenih-konstrukcij
http://www.borza.org/Področja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1709/Proizvodni-partnerji-za-proizvodnjo-posebne-opreme-za-dviganje-plovil
http://www.borza.org/Področja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1709/Proizvodni-partnerji-za-proizvodnjo-posebne-opreme-za-dviganje-plovil


 

 

EEN-03 Proizvajalci ventilacijskih rešetk/mrež  
Romunsko podjetje, specializirano za distribucijo gradbenih materialov, jeklenih 
cevi, dimnikov in izdelkov za toplotne in sanitarne instalacije, želi postati 
distributer za ventilacijske rešetke in išče proizvajalce ventilacijskih 
rešetk/mrež. Ref:BRRO20190301002  

PREBERITEOGLAS 
EEN-04 Partnerji v okviru sporazuma o proizvodnji in podizvajanju 

Francosko podjetje, specializirano za projektiranje, proizvodnjo, montažo 
mehanskih komponent in, ki zagotavlja globalne storitve, od razvoja izdelkov in 
postopkov do dostave, išče partnerje v okviru sporazuma o proizvodnji in 
podizvajanju za izdelavo prototipov do velikih serij. Ref:BOFR20180605001  

PREBERITEOGLAS 

EEN-05 Proizvajalci ročnih in električnih invalidskih vozičkov 
Špansko podjetje, specializirano za proizvodnjo in prodajo medicinskih 
pripomočkov, ki izboljšujejo udobje bivanja bolnih in invalidnih uporabnikov, 
išče proizvajalce ročnih in električnih invalidskih vozičkov za razširitev svojega 
portfelja produktov. Ref:BRES20190318001  

PREBERITEOGLAS 

 
Dodatne informacije:  
Petra Arzenšek 
Področje mednarodnega poslovnega sodelovanja 

  +386 (0)1 58 98 156 
 petra.arzensek@gzs.si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 zkovi@gzs.si 

 

http://www.borza.org/Področja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1711/Proizvajalci-ventilacijskih-re%c5%a1etk%2fmre%c5%be-
http://www.borza.org/Področja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1711/Proizvajalci-ventilacijskih-re%c5%a1etk%2fmre%c5%be-
http://www.borza.org/Področja/Stroji-in-oprema/ArtMID/475/ArticleID/1692/Partnerji-v-okviru-sporazuma-o-proizvodnji-in-podizvajanju
http://www.borza.org/Področja/Stroji-in-oprema/ArtMID/475/ArticleID/1692/Partnerji-v-okviru-sporazuma-o-proizvodnji-in-podizvajanju
http://www.borza.org/Področja/Zdravila-medicinska-oprema/ArtMID/479/ArticleID/1712/Proizvajalci-ro%c4%8dnih-in-elektri%c4%8dnih-invalidskih-vozi%c4%8dkov
http://www.borza.org/Področja/Zdravila-medicinska-oprema/ArtMID/479/ArticleID/1712/Proizvajalci-ro%c4%8dnih-in-elektri%c4%8dnih-invalidskih-vozi%c4%8dkov
mailto:petra.arzensek@gzs.si
mailto:zkovi@gzs.si

