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Oddajte pobudo

Oddajte pobudo
Pri oddaji pobude morate obvezno vnesti podatke vsaj pri vprašanjih, ki so označena z zvezdico *

Pobuda oddana
Vaša pobuda je bila uspešno poslana!

1. Poklic in koda iz Standardne klasifikacije poklicev oziroma zaokrožen sklop del in nalog
Svetovalec tujim neposrednim vlagateljem (koda še ne obstaja).
2. Sklopi tipičnih del v poklicu
Sklopi tipičnih del v poklicu: - Določanje najustreznejših poslovnih subjektov za posamezne tuje vlagatelje - Nudenje informacij in ustrezne
podpore tujim vlagateljem v zvezi s specifičnimi poslovnimi zahtevami / pogoji za poslovanje - Nudenje ustrezne podpore tujim vlagateljem v
zvezi s pripravo potrebne dokumentacije za registracijo izbrane oblike podjetja - Vodenje tujih vlagateljeh skozi postopek registracije izbrane
oblike podjetja - Nudenje informacij in ustrezne podpore tujim vlagateljem v zvezi s pogoji za odpiranje podružnice - Nudenje ustrezne podpore
tujim vlagateljem v zvezi s pripravo dokumentacije za odpiranje podružnice - Vodenje tujih vlagateljev v postopku odpiranja podružnice - Nudenje
informacij tujim vlagateljem v zvezi s poslovnim naslovom in/ali virtualno pisarno - Nudenje ustrezne podpore tujim vlagateljem v zvezi s pripravo
dokumentacije za pridobitev poslovnega naslova in/ali virtualne pisarne - Vodenje tujih vlagateljev v postopku pridobivanja poslovnega naslova
in/ali virtualne pisarne - Nudenje informacij tujim vlagateljem v zvezi s postopkom za nakup obstoječega podjetja - Nudenje ustrezne podpore
tujim vlagateljem v zvezi s pripravo ustrezne dokumentacije za nakup obstoječega podjetja - Vodenje tujih vlagateljev v postopku nakupa
obstoječega podjetja - Nudenje informacij in ustrezne podpore tujim vlagateljem v zvezi s pripravo različnih poslovnih poročil - Podpora tujim
neposrednim vlagateljem pri izdelavi izračuna stroškov poslovanja - Informiranje tujih vlagateljev o bankah, načinih plačil ter s pravilih o
gotovinskem plačevanju v Sloveniji - Nudenje tujim vlagateljem informacije in podporo v zvezi z davčnim sistemom v Sloveniji - Nudenje
informacij tujim vlagateljem v zvezi z nacionalnimi in EU programi in razpisi za pridobitev poratnih in nepovratnih sredstev, ki so na voljo (tudi)
tujim vlagateljem - Nudenje informacij tujim vlagatelje o pogojih in postopkih za pridobitev bančnih posojil - Nudenje informacij tujim vlagateljem o
trgu dela v Sloveniji - Nudenje informacij tujim vlagateljem o ukrepih aktivne politike zaposlovanja - Nudenje informacij tujim vlagateljem o
zakonskih uredbah in predpisih v zvezi z delom in delovnimi razmerji - Nudenje tujim vlagateljem informacije o različnih vrstah zaposlitev Informiranje in/ali vodenje tujih državljanov skozi postopek pridobivanja različnih vrst dovoljenj za začasno bivanje in/ali delo - Posredovanje
informacij o postopkih za pridobivanje vizuma, dovoljenja za stalno prebivališče in državljanstva za tuje vlagatelje - Obveščanje in vodenje tujih
državljanov skozi postopek pridobivanja dovoljenja za bivanje, z namenom združitve družine - Nudenje informacij tujim vlagateljem o veljavni
zakonodaji, ki ureja nepremičninsko področje - Nudenje informacij tujim vlagateljem o različnih načinih pridobivanja premoženjskih pravic do
nepremičnin - Nudenje informacij tujim vlagateljem o različnih davkih, taksah in pristojbinah v zvezi z nepremičninami - Nudenje informacij tujim
vlagateljem o registeru nepremičnin, njegovem namenu in uporabnosti - Nudenje informacij tujim vlagateljem o različnih vrstah vlaganj v
nepremičnine - Nudenje informacij tujim vlagateljem o temeljnih značilnosti inštrumentov, ki so namenjeni financiranju vlaganja v nepremičnine Nudenje informacij tujim vlagateljem o različnih metodah določanja vrednosti nepremičnin - Nudenje informacij tujim vlagateljem o morebitnih
tveganjih, povezanih z vlaganjem v nepremičnine - Nudenje informacij tujim vlagateljem o splošnih značilnostih pogodb, ki se najpogosteje
uporabljajo pri nepremičninskih transakcijah - Nudenje informacij tujim vlagateljem o vlogi notarjev ter nepremičninskih posrednikih pri
nepremičninskih transakcijah
3. Obstojece možnosti za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije
Trenutno ni možnosti pridobiti NPK za svetovalca tujim neposrednim vlagateljem.
4. Ocena potreb na trgu dela, glede na dolgorocni razvoj gospodarstva oziroma drugih dejavnosti
a) Analiza trendov v panogi V zadnjih sedmih letih je prišlo do velikega povečanja prilivov iz globalnih tujih neposrednih naložb (NN) (9,7 %
svetovnega BDP), na skupnih 1,76 bilijona ameriških dolarjev leta 2015, kar predstavlja najvišjo raven od globalne gospodarske in finančne krize
v obdobju 2008-2009. Največji prejemniki NN so danes razvite države, ki so leta 2015 prejele 54 % svetovnih NN. Najprivlačnejša regija je
Evropa, z 28,6 % svetovnega vhodnih NN (vir: Unctad, 2016). Leta 2015 so vhodne NN v Sloveniji predstavljale 4 % narodnega BDP; z 2,171
novimi podjetji, ki so jih ustanovili tuji vlagatelji. (https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?end=2015&locations=CY-HRSI&start=2014&view=chart). Poleg tega gospodarski sektor poslovnega svetovanja še naprej stalno raste, tako glede na število podjetij kot glede
na obseg prihodkov v tej panogi. V Evropi je trg svetovalnih storitev v obdobju 2014-2015 beležil 3,6 % rast, njegov obseg pa je bil ocenjen na 98
milijard ameriških dolarjev. V tej panogi je bilo ustvarjenih več kot 70.000 novih podjetij. V enakem obdobju se je število panožnih podjetij v
Sloveniji povečalo za okoli 1.000. Leta 2015 je bilo v panogi poslovnega svetovanja v Sloveniji dejavnih več kot 9.500 podjetij (vir: Eurostat). b)
Ocena potreb gospodarstva V okviru projekta »Spodbujanje gospodarstva EU prek usposabljanja svetovalcev neposrednim tujim investitorjem«
smo ugotovili: - tuji vlagatelji imajo težave z administrativnimi in zakonskimi postopki v državah gostiteljicah. Zaradi teh ovir se pogosto odločijo
vlagati drugam. Izvedena je bila anketa s 109 poslovnimi subjekti iz različnih držav EU in drugih delov sveta. Anketiranci so potrdili, da za tujce
prvo oviro predstavlja pridobivanje ustreznih informacij o poslovnem okolju. Glavne težave: • prevelika količina informacij, • razdrobljenost
informacij in nudenja storitev med posameznimi podjetji, organizacijami in portali (npr. računovodstvo, postopki za odprtje podjetja, pridobivanje
delovnih dovoljenj in dovoljenj za bivanje, davčno in pravno svetovanje, ponudba nepremičnin in podpora vlaganjem v nepremičnine itd.) •
nepopolnost in nezanesljivost informacij, • neustreznost informacij za njihov primer, • nezadostno razumevanje informacij o poslovnem okolju, ker
je večina na voljo zgolj v narodnih jezikih. - Obstaja vrzel med znanjem, veščinami in pristojnostmi svetovalcev za neposredne tuje investicije ter
potrebami in pričakovanji vlagateljev Podrobna analiza potreb po usposabljanju, izvedena v okviru projekta, je potrdila začetne predpostavke in
omogočila širši vpogled in razumevanje potreb tujih vlagateljev in njihovih svetovalcev. Obstaja vrzel med znanjem, veščinami in pristojnostmi
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svetovalcev za neposredne tuje investicije ter potrebami in pričakovanji vlagateljev: a) Pridobivanje vseh pomembnih informacij traja predolgo
Opravljena analiza je pokazala, da potrebujejo vlagatelji več kot en mesec, da zberejo vse informacije, pomembne za njihovo odločitev o
plasiranju naložbe. b) Kakovost prejetih informacij je relativno nizka Analiza je pokazala, da je vlagatelj po prejemu potrebnih informacij z njimi
zadovoljen največ le 60-odstotno. c) Tujim vlagateljem bolj ustreza en svetovalec z vsemi ustreznimi informacijami kot pa delo z več svetovalci iz
različnih področij (oz. podjetji/organizacijami) Anketa med tujimi vlagatelji je pokazala, da obstaja potreba po strokovnjakih, ki lahko ponudijo
ustrezne informacije z različnih področij. Za iskanje potrebnih informacij porabijo tuji vlagatelji približno tri mesece, obrnejo pa se na dva do pet
virov. Bolj bi jim ustrezalo, če bi se lahko obračali na eno osebo, ki bi jim zagotovila vse potrebne informacije. d) Trenutni visoko izobraženi
svetovalci za neposredne tuje investicije kljub ustreznim izkušnjam nimajo vseh ustreznih znanj, veščin in kompetenc Odgovori sodelujočih v
Anketi svetovalcev za neposredne tuje investicije so pokazali, da je večina njih imela vsaj tri (ali več) let izkušenj. Večina jih ima več kot
srednješolsko izobrazbo. Še vedno pa nimajo vseh ustreznih znanj, veščin in kompetenc. Rezultati ankete kažejo, da ocenjujejo udeleženci, ki
delajo s tujimi vlagatelji, svoje znanje, veščine in kompetence kot visoke zgolj na določenih področjih. Nihče od njih svojega znanja ni ocenil kot
odličnega na vseh pomembnih področjih. Šibke točke večine od njih predstavljajo področja naložb v nepremičnine, pogojev za združitev družine v
državi gostiteljici, zakonodaje o posebnih poslih, možnosti financiranja, postopkov za pridobitev zahtevanih ali želenih potrdil oz. dovoljenj,
postopkov in pogojev za pridobitev dovoljenja za delo in bivanje ter ponudbe na trgu dela in zaposlovanja. - V Sloveniji ne obstaja ustrezen
program izobraževanja oziroma usposabljanja, ki bi udeležencem zagotovil vsa potrebna znanja, spretnosti in kompetenc, ki jih potrebuje
svetovalec tujim neposrednim vlagateljem Informacije nudijo različni strokovnjaki iz različnih organizacij. Izkušnje projektnih partnerjev so
pokazale, da imajo nekateri njihovi zaposlenci del ustreznega znanja, vendar so potrebovali več let udeleževanja različnih seminarjev, tečajev in
delovnih praks, da so pridobili znanje za delo s tujimi vlagatelji. Kljub temu je določena dela potrebno prepustiti podizvajalcem, saj ni nobenega
programa usposabljanja, ki bi vključeval vso potrebno znanje, spretnosti in veščine ter kompetence, ki jih svetovalec za tuje neposredne naložbe
potrebuje za popolno podporo vlagateljev. Predlagana nacionalna poklicna kvalifikacija omogoča odpravljanje te vrzeli.
5. Pravna podlaga oziroma predpisi v Sloveniji in državah EU
Pravna podlaga za pobudo je Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah.
6. Mednarodna primerljivost

7. Podatki o predlagatelju pobude
Replika, računovodstvo in davčno svetovanje, d. o. o., Cesta na Brdo 28, 1000 Ljubljana Visoka šola za poslovne vede, Tržaška cesta 42, 1000
Ljubljana Proevent, družba za opravljanje storitev, d.o.o., Dunajska cesta 10, Ljubljana, 1000 Ljubljana
8. Oblikovalci pobude
Replika, računovodstvo in davčno svetovanje, d. o. o., Cesta na Brdo 28, 1000 Ljubljana Visoka šola za poslovne vede, Tržaška cesta 42, 1000
Ljubljana
9. E-mail
benjamin.leskovec@replika.si
Komentarji
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