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1. Napotitve v primeru servisa ali montaže po 1.1.2018 

 

1.1.2018 je pričel veljati Zakon o čezmejnem opravljanju storitev, ki prinaša nova 

postopkovna pravila  in pogoje, ki jih bo treba izpolnjevati za pridobitev obrazcev (potrdila) A1. 

Delodajalci, ki bodo želeli pridobiti potrdilo A1, bodo morali izpolnjevati kar nekaj pogojev, ki jih bo 

v postopku izdaje potrdila A1 preverjal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki bo 

tudi po 1. 1. 2018 bo še vedno organ, pristojen za izdajo potrdil A1. 

  

Potrdilo A1 se bo izdajalo na območni ZZZS v Mariboru, vloga pa se bo izdajala preko spletnega 

portala eVEM. 

  

Več informacij: 

  

-          http://evem.gov.si/evem/cms/news/detailEugo.evem?srcsi_cms_news_id=6104 

-          http://evem.gov.si/info/poslujem/zaposlovanje/napotitev-delavca-na-delo-v-tujino/ 

-          http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/webnovosti/B6501C1CA63153F2C125820300297

EA0?OpenDocument 

-          http://www.napotenidelavci.si/sl/napotitve-iz-slovenije/ 

  

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev velja za vse postopke napotitve delavcev na delo v države 

članice EU, EGP in Švice, za katere je potrebno pridobiti potrdilo A1 na podlagi 12. člena Uredbe 

883/2004. 

  

POMEMBNA SPREMEMBA: 

ZČImS ne bo veljal za čezmejno izvajanje storitev samozaposlenih oseb, ki običajno opravljajo 

dejavnost v dveh ali več državah članicah EU in delodajalcev, katerih napoteni delavci običajno 

opravljajo delo v dveh ali več državah članicah EU ter čezmejno izvajanje storitev pomorščakov. V 

teh primerih se pri ZZZS pridobi potrdilo na podlagi 13. člena Uredbe 883/2004. Potrdilo po 13. 

členu Uredbe lahko pridobijo vozniki v mednarodnem cestnem prevozu ter delodajalci v dejavnostih 

servisa in montaže (NOVO pojasnilo glede tega objavljeno na spletni 

strani: http://www.napotenidelavci.si/sl/napotitve-iz-slovenije/pogosta-vprasanja/; 22.12.2017). 

To pomeni, da bo možno potrdilo A1 pridobiti za obdobje 1 leta za delavce, ki delajo pri delodajalcu 

v teh dejavnostih, s tem pa se bo zanje bistveno spremenilo oziroma bo olajšano tudi pridobivanje 

potrdil A1 (s tem se lahko uredi tudi vprašanje morebitnih težav s pravočasnim pridobivanjem 

potrdila A1, ko gre za reklamacije in pogodbeno vezane roke izvedbe). 

  

V prilogi nekatera dodatna pojasnila, mnenja in informacije:  

Priloga 1: Pojasnila v zvezi z napotenimi delavci…  

Priloga 2: Davčna obravnava v zvezi z napotenimi na delo v tujino…  

  

V zvezi s temi postopki pa je prišlo tudi do spremembe davčne obravnave. Več o tem 

na: http://www.mf.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/3361/ 
 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0461/
http://evem.gov.si/evem/cms/news/detailEugo.evem?srcsi_cms_news_id=6104
http://evem.gov.si/info/poslujem/zaposlovanje/napotitev-delavca-na-delo-v-tujino/
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/webnovosti/B6501C1CA63153F2C125820300297EA0?OpenDocument
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/webnovosti/B6501C1CA63153F2C125820300297EA0?OpenDocument
http://www.napotenidelavci.si/sl/napotitve-iz-slovenije/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0461/
http://www.napotenidelavci.si/sl/napotitve-iz-slovenije/pogosta-vprasanja/
https://www.gzs.si/Portals/159/Priponke/%C5%A0GZ%20Dopis%20MDDSZ%2021.12.2017.pdf
https://www.gzs.si/Portals/159/Priponke/GZS_-_napotive_odgovor_P.pdf
http://www.mf.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/3361/


 

 

2. Tudi decembra zabeležena rast porabe električne energije v 
industriji 

(vir: ZGIGM) 

 

Decembra 2017 je bila že trinajstič zapored zabeležena rast porabe električne energije v industriji 

glede na enako obdobje v predhodnem letu, ki pa je bila s 4,2% skromnejša kot novembra (13,4%). 

Neposredni odjemalci so beležili rast 7,4%, medtem ko so novembra dosegli 11,2% rast. Celotna 

poraba pa je bila decembra za 2,3% večja, medtem ko je bila novembra za 7,2% večja kot v 

enakem obdobju v predhodnem letu.  

 

V letu 2017 je bila rast porabe električne energije v industriji za 6,8% višja glede na predhodno 

leto. Pri neposrednih odjemalcih je rast znašala 1,9%, celotna poraba električne energije v Sloveniji 

pa je narasla za 3,6%. 

 

 

  

• VIR Mesečna poročila o obratovanju (obratovalni podatki) ELES   

• *Ocena GZS za predelovalne panoge temelji na predpostavki, da je poraba el. energije za 

gospodinjstva in ostale porabnike razen industrije ostala glede na l. 2008 nespremenjena.   

• **Neposredni odjemalci na 110kV so pretežno podjetja za predelavo kovin (aluminij, jeklo). Od 

februarja 2012 so se jim pridružili še trije novi neindustrijski odjemalci. Kljub temu proizvajalci kovin 

predstavljajo več kot 90% njihove porabe. 

 

 
 

 
 



 

 

3. Naša Stališča…naš komentar… 

(vir: GZS) 
 

• Javni sektor: v enem letu toliko kot v desetih 

Masa plač se je v desetih letih v javnem sektorju povečala za milijardo evrov, kar 

je bistveno več kot v gospodarstvu. Prav toliko so vredne aktualne zahteve v 

javnem sektorju. Te so naravnane izrazito v korist ene skupine in na škodo vseh 

državljanov in zaposlenih v gospodarstvu. Več 

 

• Dvig minimalne plače da, a sorazmeren 

Nesorazmeren dvig minimalne plače, kot izhaja iz predloga MDDSZ, je brez 
racionalne ekonomske utemeljitve in ne bi koristil gospodarstvu, srednjeročno pa 
tudi ne zaposlenim in državi. Apeliramo, da v okviru socialnega dialoga zagotovimo 
pogoje, ki bodo vzdržni in razvojno naravnani, tako preko minimalne plače kot tudi 
sistemsko potrebnih sprememb na področju trga dela. Več 

 

• Nesorazmeren dvig minimalne plače bo šok za sistem 

Dvig minimalne plače za 4,7 % je nevaren precedens, saj ne sloni na smiselnih 
argumentih. Gospodarstvo je sicer v vzponu, vendar bodo manj uspešne panoge 
plačale ceno uspeha ostalega dela gospodarstva. Uspešnejši del gospodarstva pa 
bo plačal dvig plačnih pričakovanj. Namesto dviga minimalne plače bi se morala 
država usmeriti v izboljševanje pogojev za srednji razred. Več 

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

 
 

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 

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

 
 

https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=5805&l=38351&ce=448542318
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=5805&l=38352&ce=448542318
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=5903&l=38996&ce=448687203
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


 

 

5. Povabimo vas… 

(vir: GZS) 

 

26 MAREC 2018 

50. Podelitev Nagrad GZS za izjemne gospodarske in 

podjetniške dosežke 
Kraj: Ljubljana, CD 

Organizator: GZS,  

Novinarsko središče GZS 

Kontakt: InfoCenter, 01 5898 000, info@gzs.si 

 

50. Podelitev Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2017 bo  26. 

marca 2018 v Gallusovi dvorani Cankarjeva doma v Ljubljani.  Rdeča nit podelitve bo 

STRAST.  

Strast omogoča dosego ciljev, ki presegajo najbolj divjo domišljijo. Življenju in delu daje smisel, 

moč preplezati najvišje ovire in premakniti najtežja bremena. Strast je tista nevidna energija, 

ki žene naše letošnje nagrajence in nagrajenke, da segajo po zvezdah. 

 

12 MAREC 2018 

Izhodna poslovna delegacija ob obisku podpredsednika vlade 

in zunanjega ministra Slovenije Karla Erjavca na Kosovu 
Datum: 12.03.2018 - 13.03.2018 

Kraj: Kosovo, Priština 

Organizator: Mednarodno poslovanje/CEMP 

Kontakt: Matej Rogelj 

 

Ob obisku podpredsednika vlade in zunanjega ministra Slovenije Karla Erjavca na Kosovu in 

ob priložnosti prvega zasedanja mešane komisije za gospodarsko sodelovanje med Slovenijo 

in Kosovim Javna agencija SPIRIT, Ministrstvo za zunanje zadeve in GZS v sodelovanju z 

lokalnimi partnerji organiziramo obisk poslovne delegacije v Prištini. 

 

22 MAREC 2018 

Poslovna odličnost organizacij 2018 
Datum: 22.03.2018 09:00 - 22.03.2018 13:00 

Kraj: Kongresni center Portus v Portorožu 

Organizator: Zbornica elektronske in elektroindustrije (soorganizator) 

Kontakt: dr. Marjan Rihar 

https://www.gzs.si/Dogodki/26-03-2018/50-podelitev-nagrad-gzs-za-izjemne-gospodarske-in-podjetniske-dosezke
https://www.gzs.si/Dogodki/26-03-2018/50-podelitev-nagrad-gzs-za-izjemne-gospodarske-in-podjetniske-dosezke
https://www.gzs.si/Dogodki?OrganizatorID=24
https://www.gzs.si/Dogodki/12-03-2018/izhodna-poslovna-delegacija-ob-obisku-podpredsednika-vlade-in-zunanjega-ministra-slovenije-karla-erjavca-na-kosovu
https://www.gzs.si/Dogodki/12-03-2018/izhodna-poslovna-delegacija-ob-obisku-podpredsednika-vlade-in-zunanjega-ministra-slovenije-karla-erjavca-na-kosovu
https://www.gzs.si/Dogodki/Vsi-dogodki?OrganizatorID=42
https://www.gzs.si/Dogodki/22-03-2018/poslovna-odlicnost-organizacij-2018
https://www.gzs.si/Dogodki/22-03-2018/poslovna-odlicnost-organizacij-2018


 

 

 
V okviru 37. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti »Organizacija in 

negotovost v digitalni dobi« bo v četrtek 22. marca tudi dogodek »Poslovna odličnost 

organizacij«, ki ga soorganizirajo Fakulteta za organizacijske vede Kranj, Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad RS za meroslovje, Ministrstvo za javno upravo, 

Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije. 

 

6. 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) 
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7. 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 PROIZVODNO SODELOVANJE V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI 
Južnokorejsko podjetje specializirano za proizvodnjo avtomobilskih delov, 
išče evropske partnerje, ki se zanimajo za svetovne proizvajalce originalne 
opreme. Glavni proizvodi podjetja so avtomobilski pokrovi in vrata ter tečaji 
prtljažnih vrat. Podjetje ponuja sodelovanje v okviru proizvodnega 
sporazuma. Ref:BOKR20171211001 
 
PREBERITEOGLAS 

EEN-02 ŠVICARSKO PODJETJE IŠČE DOBAVITELJA KOVINSKIH PROFILOV ZA 
SOLARNE STREŠNE SISTEME. 
PP 03 / Država povpraševanja: Švica Poslovni interes: Švicarsko podjetje išče 
dobavitelja kovinskih profilov za solarne strešne sisteme. Dejavnost: 
Proizvodnja kovinskih izdelkov. 
 
PREBERITEOGLAS 

EEN-03 PODJETJE POVPRAŠUJE PO LIVARNAH IN JEKLARNAH, KI PROIZVAJAJO 
JEKLENE PLOŠČE, DROGE, VIJAKE, MATICE , RAZTEZNE SPONE IN JEKLENO 
OPREMO. 
PP 57/ Država povpraševanja: Egipt Poslovni interes: Podjetje povprašuje po 
livarnah in jeklarnah, ki proizvajajo jeklene plošče, droge, vijake, matice , 
raztezne spone in jekleno opremo. Dejavnost: proizvodnja kovinskih izdelkov 
 
PREBERITEOGLAS 

EEN-04 PRILOŽNOST ZA PODJETJA IZ KOVINSKO PREDELOVALNE INDUSTRIJE 
Avstrijsko podjetje pričakuje sredi leta 2018 naročila aluminijastih in 
(nerjavečih) jeklenih delov, za katere iščejo potencialne slovenske 
dobavitelje. 
 
PREBERITEOGLAS 

EEN-05 PODJETJE IZ IZRAELA IŠČE PROIZVAJALCA PRALNIH STROJEV, 
INDUSTRIJSKIH STROJEV ZA PRANJE IN SUŠENJE TER LIKALNIKOV. 
PP 67/ Država povpraševanja: Izrael Poslovni interes: Podjetje iz Izraela išče 
proizvajalca pralnih strojev, industrijskih strojev za pranje in sušenje ter 
likalnikov. Dejavnost: Proizvodnja bele tehnike. 
 
PREBERITEOGLAS 

http://www.een.si/
http://www.borza.org/
http://www.borza.org/Podro%C4%8Dja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1370/Proizvodno-sodelovanje-v-avtomobilski-industriji
http://www.borza.org/Podro%C4%8Dja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1370/Proizvodno-sodelovanje-v-avtomobilski-industriji
http://www.borza.org/Podro%C4%8Dja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1334/%c5%a0vicarsko-podjetje-i%c5%a1%c4%8de-dobavitelja-kovinskih-profilov-za-solarne-stre%c5%a1ne-sisteme.
http://www.borza.org/Podro%C4%8Dja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1334/%c5%a0vicarsko-podjetje-i%c5%a1%c4%8de-dobavitelja-kovinskih-profilov-za-solarne-stre%c5%a1ne-sisteme.
http://www.borza.org/Podro%C4%8Dja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1334/%c5%a0vicarsko-podjetje-i%c5%a1%c4%8de-dobavitelja-kovinskih-profilov-za-solarne-stre%c5%a1ne-sisteme.
http://www.borza.org/Podro%C4%8Dja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1305/Podjetje-povpra%c5%a1uje-po-livarnah-in-jeklarnah%2c-ki-proizvajajo-jeklene-plo%c5%a1%c4%8de%2c-droge%2c-vijake%2c-matice-%2c-raztezne-spone-in-jekleno-opremo.
http://www.borza.org/Podro%C4%8Dja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1305/Podjetje-povpra%c5%a1uje-po-livarnah-in-jeklarnah%2c-ki-proizvajajo-jeklene-plo%c5%a1%c4%8de%2c-droge%2c-vijake%2c-matice-%2c-raztezne-spone-in-jekleno-opremo.
http://www.borza.org/Podro%C4%8Dja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1305/Podjetje-povpra%c5%a1uje-po-livarnah-in-jeklarnah%2c-ki-proizvajajo-jeklene-plo%c5%a1%c4%8de%2c-droge%2c-vijake%2c-matice-%2c-raztezne-spone-in-jekleno-opremo.
http://www.borza.org/Podro%C4%8Dja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1305/Podjetje-povpra%c5%a1uje-po-livarnah-in-jeklarnah%2c-ki-proizvajajo-jeklene-plo%c5%a1%c4%8de%2c-droge%2c-vijake%2c-matice-%2c-raztezne-spone-in-jekleno-opremo.
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EEN-06 PROIZVAJALEC MOTORJEV IN MENJALNIKOV 
Britansko podjetje, išče proizvajalca motorjev in menjalnikov in sicer podjetje 
želi najti uveljavljenega proizvajalca za izdelavo motorjev in menjalnikov za 
uporabo pri gibanju, premikanju ali namestitvi, kjer lahko uporabnik izbere 
pogonsko ali menjalno enoto. Podjetje ponuja sodelovanje v okviru 
proizvodnega sporazuma. Ref:BRUK20171116001 
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Področje mednarodnega poslovnega sodelovanja 
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