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1. Projekt skillME: Novičnik  št. 3 

 

 
V sklopu projekta skillME je izšel »Novičnik« št. 3 

 
 

Izpostavljamo:  
 

Po julijskem srečanju v Rigi so se partnerji projekta 
skillME sestali na tretjem partnerskem srečanju, 
ki je potekal 8. in 9. decembra v Zagrebu. 
Sestanek, ki je tokrat trajal dva dni, je združil 27 
sodelavcev iz 12 partnerskih organizacij. 
 
Srečanje je bilo namenjeno predstavitvi poteka 
projekta, pregledu glavnih dosežkov in rezultatov, 
izmenjavi informacij in načrtovanju prihodnjih 
korakov. 
 
Vodje so predstavili glavne poudarke znotraj svojih 
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delovnih sklopov, ki zajemajo vodenje projekta, oblikovanje kurikulov, zagotavljanje 
kakovosti, vrednotenje rezultatov projekta in osveščanja.  
 
Težišče diskusije je bilo na predstavitvi poteka projektnih aktivnosti v okviru 
oblikovanja kurikulov, s katerim bodo zapolnjene štiri identificirane kompetenčne 
vrzeli. Predstavnik Centra za poklicno izobraževanje RS kot vodja Delovnega paketa 3 – 
Oblikovanje kurikulov je predstavil dosedanje aktivnosti znotraj delovnega sklopa, nato 
pa so nacionalne ekipe predstavile kurikule za posamezne kompetence, ki jih razvijajo… 
 
Več v Novičniku, ki je priloga temu biltenu. 
 

 

Projekt skillME sofinancira Evropska komisija in je del programa Erasmus+. 

 

2. 5. VRH MALEGA GOSPODARSTVA 

15. junija 2016 bo na Gospodarskem razstavišču potekal že 5. Vrh malega 

gospodarstva, ki bo osvetlil problematiko malih podjetij na najbolj aktualnih področjih 

delovanja ter predstavil predloge malega gospodarstva za nujne izboljšave. 

Pomen podjetništva za inovativen gospodarski razvoj in zaposlovanje je nesporen. Zaradi 

svojih specifičnosti ta del gospodarstva potrebuje posebno obravnavo s strani 

ekonomske politike. 

5. Vrh malega gospodarstva bo tako namenjen najboljšim praksam podpore 

podjetništvu s strani odposlancev MSP iz EU, predlogom nove generacije podjetnikov za 

Vlado RS, pregledu MGRT o realizaciji lani predlaganih ukrepov ter razpravi o novih 

predlaganih ukrepih. 

Prijavo in program najdete na povezavi https://vmg.gzs.si.  

Osrednja tema: 10 prednostnih ukrepov nove generacije podjetnikov 

 

3. Poslovanje 2015: dosežki in opozorila 

(Vir: GZS) 

 

Poslovanje slovenskega gospodarstva lani je bilo zelo dobro, a ga je nujno 

analizirati primerjalno, v širšem kontekstu. V danih razmerah smo res dobri, pravi 

generalni direktor GZS Samo Hribar Milič. Pri tem pa opozarja, da nas to ne sme 

uspavati. Sicer nas bodo višjegrajske države, s katerimi se primerjamo in ki tudi 

rastejo, prehitevale po levi in po desni. Zato vztrajamo, da so nujne temeljite 

reforme. Davčna, pokojninska, zdravstvena, reforma trga dela, pa tudi optimizacija 

in racionalizacija javnega sektorja. Javno porabo je nujno treba brzdati.« 

  

 

https://vmg.gzs.si/
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1. Gospodarska rast ozelenila bilance 

Gospodarske družbe so razkrile svoje rezultate poslovanja za lansko leto. Ti so bili 

najboljši v zadnjih sedmih letih in odražajo ugodno izvozno konjunkturo. 

Prodaja na domačem trgu je nasprotno stagnirala. Glede na leto 2008 je bila še 

vedno nižja za petino. Dobičkonosnost kapitala je bila nižja za desetino. 

  

2. Manj slabitev in odpisov 

Odpisi in slabitve podjetij so nižji, saj se je trg nepremičnin stabiliziral, številni 

insolvenčni postopki velikih družb in holdingov so zaključeni. 

Število plačilno nesposobnih pravnih oseb je upadlo za šestino na 4.600 v aprilu, 

toda to je bilo še vedno za 70 % več kot pred krizo. 

  

3. Dinamika pri številu družb visoka 

Število gospodarskih družb se še vedno povečuje, saj jih je bilo ob koncu leta 2015 že 

65 tisoč, 1.600 več kot predlani. 

Vendar jih več kot 22.000 ni imelo nobenega zaposlenega. 

  

4. Krepka rast izvoza, še posebej na trge EU 

Izvozni prihodki so se povečali za krepkih 7,7 %, medtem ko so na domačem trgu ostali 

nespremenjeni. Delež prodaje na tujih trgih se je tako povečal na zgodovinsko najvišjo 

vrednost pri 38,4 %. Dinamika je bila še posebej ugodna pri izvozu na trge EU, kamor je 

izvoz porasel za 9,6 %; na trgih izven EU pa za 2 %, predvsem zaradi šibkega rublja. 

Toda pričakovati je, da se bo v letošnjem letu rast izvoza upočasnila. 

  

5. Rast produktivnosti in dobičkonosnosti 

Dodana vrednost je porasla za 4,8 %, na kar so imeli predvsem vpliv relativno manjša 

porast stroškov storitev in energije. 

Dodana vrednost na zaposlenega je presegla 41 tisoč EUR, vendar to še vedno 

predstavlja zgolj 77 % povprečja EU. 

  

6. Večje število zaposlenih 

Število zaposlenih je v enem letu poraslo za 12 tisoč. 

 To je bilo še vedno 66 tisoč manj kot v letu 2008. 

 

7. Več dobička 

Neto čistega dobička je bilo 1,64 mrd EUR, kar je bilo največ po letu 2008. 

Z izgubo je še vedno poslovala ena tretjina družb, ki zaposlujejo 70.000 ljudi. 

  

8. Demografija povečuje prihodke zasebnemu zdravstvu 

Najhitreje rastoče dejavnosti so bile zdravstvo in socialno varstvo (8,7 %), oskrba z 

električno energijo in plinom (6,9 %), gostinstvo (5,8 %) in druge raznovrstne poslovne 

dejavnosti (5,8 %). 

Zdravstvo in socialno varstvo je poraslo zaradi staranja prebivalstva in dolgih 

čakalnih vrst v javnem zdravstvu. 
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9. Zadržan pogled naprej 

Letos naj bi se okrepile trgovina, poslovanje z nepremičninami, gostinstvo in zdravstvo. 

Naše gospodarstvo je vse bolj odvisno od izvozne konjunkture, zato je prav 

upočasnjevanje rasti izvoza eden od ključnih dejavnikov tveganja. Prav tako je 

težko verjeti, da bodo tako nizke obrestne mere na voljo tudi v prihodnjih letih. 

 

4. Naša Stališča…naš komentar… 

(vir: GZS) 
 

 Najvišji padec investicij v zadnjih 3 letih 

 

Najšibkejša četrtletna rast v zadnjih dveh letih je posledica velikega padca investicij, 
delno tudi zadržanega trošenja gospodinjstev. Izvoz je nad pričakovanji. 
 
Investicije vlečejo voz navzdol 
BDP se je realno povečal za 2,5 %, letos se bo gospodarska rast tako umirila blizu 2 %. 
Investicije v osnovna sredstva so se zmanjšala za 8,2 %, predvsem zaradi zmanjšanja 

investicij v zgradbe in objekte (-27 %). Investicije v stroje in opremo so ohranile zdravo 
rast, saj so se zvišale za okoli 9 %. To potrjuje živahno investicijsko dejavnost v zasebnem 
sektorju. 

Izvoz poskočil, pogled naprej zadržan 
Izvoz je v prvem četrtletju porasel za 5,3 %, od tega izvoz blaga za 4,9 % in izvoz storitev 
za 7,4 %. Blago izkazuje nekoliko bolj umirjeno dinamiko, kar je povezano z zapoznelim 
učinkom na manjši izvoz velikih evropskih gospodarstev na trge v razvoju. Krepka rast 
izvoza storitev je povezana s krepitvijo turističnega obiska ter dobrih rezultatov 
logistične verige. 

Pričakujemo, da se bo v prihodnjih četrtletjih rast izvoza blaga zmanjšala, prav tako 
pogoji menjave ne bodo tako ugodni zaradi krepitve cen nafte in drugih surovin od 
marca naprej. Turizem bo ohranil dobro dinamiko, predvsem zaradi percepcije Slovenije 
kot varne države ter tudi zaradi vrnitve domačega gosta. 

Šibkost zasebne porabe preseneča 
Rast porabe gospodinjstev je bila najnižja v zadnjem letu, kar je nekoliko presenetljivo, 
saj se je masa plač v zasebnem in javnem sektorju povečala, prav tako se povečuje 
število zaposlenih in zmanjšuje brezposelnost. To vsekakor tudi pomeni, da politika višjih 
plač v javnem sektorju ne deluje. Bistveno boljši multiplikativni učinek bi dosegli, če bi 

država vendarle namenila nekoliko več sredstev investicijam. Prav tako bi davčna 
razbremenitev dela po predlogu GZS in ZDSS, ki bi zajela 570.000 davčnih zavezancev, 
ugodneje vplivala na rast zasebne porabe kot pa dvig plač v javnem sektorju. 
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Trošenje države nad pričakovanji 

Trošenje države se je že drugo zaporedno četrtletje povečalo, in sicer najhitreje v zadnjih 

sedmih letih. To je povezano tako z visoko rastjo plač v javnem sektorju kot z 

izdatki zaradi migrantske krize. Rast  je precej višja od pričakovanj. Obstaja velika 

nevarnost, da bo država v letošnjem letu prekršila javno-finančne zaveze.  

 

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

5. 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 povezavi: http://www.gzs.si/skupne_naloge/pravni_portal/vsebina/Si-
delodajalec/Pla%C4%8Dni-ka%C5%BEipot.  

 

6. Zakonodajni kompas 

(vir: pravna služba GZS) 
 
Izšla je nova številka biltena "Zakonodajni kompas". Spodaj si lahko preberete nekaj 
zanimivih in koristnih vsebin. 
 

NAŠI DOSEŽKI 
 

Nižje trošarine 

Vlada je pred prazniki sprejela novelo Zakona o trošarini (ZTro-1), v kateri je upoštevala 

predlog GZS in trošarino za elektriko za porabnike z letno porabo >10.000 MWh znižala 

iz 3,05 € / MWh na 1,8 €/ Mwh. To je 40-odstotni prihranek na vsako porabljeno MWh 

za energetsko intenzivna podjetja. Po sprejetju ZTro-1 na Vladi bo zakon sprejet do 

poletja in v veljavi predvidoma s 1.7.2016. 

 
 
 

http://www.gzs.si/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji
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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Manj bremen pri okoljevarstvenih dovoljenjih 

10. maja 2016 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu 

okolja (ZVO-1I) (Uradni list RS, št. 30/16), s katerim se odpravlja časovna omejitev 

veljavnosti okoljevarstvenih dovoljenj. S tem se odpravlja administrativno breme 

podaljševanja okoljevarstvenih dovoljenj. Vendar pa mora ministrstvo na vsakih 10 let, 

če okoljevarstveno dovoljenje v tem času ni bilo spremenjeno, bodisi zaradi sprememb v 

obratovanju naprave ali po uradni dolžnosti, okoljevarstveno dovoljenje preveriti in ga 

po uradni dolžnosti spremeniti. V postopku sprejemanja zakona se je zbornica zavzela 

tako za ukinitev časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenih dovoljenj kot tudi še 

drugih sprememb zakona, ki se nanašajo na določanje mejnih vrednosti emisij in drugih 

pogojev v okoljevarstvenih dovoljenjih. Več 

 
 

PREDPISI… 

 

SPREJETI 

Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (ZICZEU) 

Z zakonom se prilagaja nacionalna zakonodaja predpisom Evropske unije. Zakon 

odpravlja administrativna bremena, zmanjšuje stroške za zavezance in Finančno upravo 

RS, pospešuje obstoječe postopke. Več 

7. POVABIMO VAS… 

Vir (CEMP) 

Posvet z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

Zdravkom Počivalškom 

 

Datum: 20.06.2016 13:30 - 20.06.2016 15:00 

Kraj: Hermi d.o.o., Trnoveljska c. 15, Celje 

Organizator: RGZC,  

Regionalna gospodarska zbornica Celje - RGZC 

Kontakt: Jožefa Berghaus, 03/4267-400, jozefa.berghaus@rgzc.si 

  

Vljudno vas vabimo na posvet z ministrom za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, Zdravkom Počivalškom, ki bo v ponedeljek, 20. junija 2016 ob 

13.30 uri  v družbi Hermi d.o.o., Trnoveljska c. 15, Celje. 

  

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo  opravljajo širok spekter nalog, ki so 

neposredno povezane z gospodarstvom, zato bodo aktualne in neposredne informacije 

https://mail.nubes.si/owa/redir.aspx?REF=dTxL0KTDskWYVZg1cLudhT9qfG6RmQn1teXOFXIbWG6qqauEi4vTCAFodHRwczovL3d3dy5nenMuc2kvRGVza3RvcE1vZHVsZXMvTGl2ZUNhbXBhaWduL0hhbmRsZXJzL1JlcXVlc3QuYXNoeD9jPTIxMDQmbD0xMjIzOSZjZT00MzczMzUzNDM.
https://mail.nubes.si/owa/redir.aspx?REF=nXcGJr6fWqjT3l469TUbspoKGfuZURmdJYX9L1qOA6GGN0hdi4vTCAFodHRwczovL3d3dy5nenMuc2kvRGVza3RvcE1vZHVsZXMvTGl2ZUNhbXBhaWduL0hhbmRsZXJzL1JlcXVlc3QuYXNoeD9jPTIwMTcmbD0xMTcwMCZjZT00Mzc3NTA2NjY.
https://www.gzs.si/Dogodki?OrganizatorID=33
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ministra Počivalška več kot dobrodošle. Izboljšanje poslovanja slovenskega 

gospodarstva gotovo ni slučaj. Kako naprej in kakšne so napovedi ministra? 

 

Več informacij in prijava tukaj… 

  

Vljudno vabljeni in lepo pozdravljeni! 

 

Priložnosti za slovenska podjetja v Kanadi 

 

Datum: 21.06.2016 09:30 - 21.06.2016 14:00 

Kraj: GZS, Dvorana E 

Organizator: Mednarodno poslovanje/CEMP,  

Kontakt: Marko Jare, 01 / 58 98 158, marko.jare@gzs.si 

  

Kanada je ena izmed sedmih svetovnih industrijskih velesil z visoko razvito in na 

svetovnem trgu konkurenčno industrijo, ki v veliki meri temelji na naravnem bogastvu in 

poceni domači energiji, predvsem premogu, nafti, zemeljskem plinu in vodni sili, ki 

predstavlja    temelj    kanadskega gospodarstva.  

 

Čeprav sta Kanadsko gospodarstvo in njena mednarodna trgovina zelo tesno navezana 

na ZDA, kar se odraža med drugim tudi z visokim deležem ameriškega kapitala, zlasti v 

avtomobilski, kemični, elektrotehnični in elektronski industriji, pa nedavno sprejetje 

prostotrgovinskega sporazuma med EU in Kanado, ki ga poznamo pod kratico 

CETA, nakazuje, da si v bodoče lahko obetamo povečan obseg blagovne 

menjave, lažje in hitrejše poslovanje, zaščito mednarodnih investicij.  

Program in prijavo najdete tukaj… 

 

8. 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://www.gzs.si/Dogodki/20-6-2016/posvet-z-ministrom-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo-zdravkom-pocivalskom
https://www.gzs.si/Dogodki?OrganizatorID=42
https://www.gzs.si/Dogodki/21-6-2016/priloznosti-za-slovenska-podjetja-v-kanadi


 

 

str. 7 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

str. 8 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

str. 9 

 

 
 

 

 

9. 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-maj-04: Francosko podjetje je distributer na francoskem trgu, specializiran za 
stroje za gozdarski sektor. Išče proizvajalce gozdarskih vitlov ali žag za drva za prodajo 
na francoskem trgu. Ponuja sodelovanje na osnovi sporazuma o distribuciji. ( 
 
 
EEN-maj-30: Poljski proizvajalec po meri izdelanih pogonov, gonil, mehanskih 
prenosnikov moči, dvigalk in dobavitelj več vrst gonil, sestavnih delov gonil npr. polžev 
in polžnikov, električnih motorjev, elementov za mehanske prenosnike, npr. trapeznih 
vijakov, matic, zobnikov, škripcev in avtomatskih kontrolnih naprav. Ponuja tudi tehnično 

http://www.een.si/
http://www.borza.org/
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svetovanje, inženiring, servis za gonila, storitve na področju strojništva. Podjetje išče 
odjemalce in podizvajalce in ponuja sklenitev sporazuma o proizvodnji, podizvajalskega 
sporazuma ali prodajnega sporazuma. 
 
 
EEN-maj-37: Portugalsko podjetje ponuja storitve na področju okolja ter prodaja 
različne rešitve in opremo za obdelavo trdnih odpadkov. Želi se povezati s proizvajalci 
zanesljivih in inovativnih strojev in opreme s tega področja, in njihove izdelke predstaviti 
in prodajati na portugalskem trgu. S partnerji bi sklenilo sporazum o prodajnih storitvah 
ali distribuciji. 
 
 
 
Dodatne informacije:  
Petra Arzenšek 
Področje mednarodnega poslovnega sodelovanja 

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