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Združenje kovinske industrije je član:

1. Dvig minimalna plače v letu 2017 na 804,96€!
V Uradnem listu št. 4/2017 z dne 27.01. 2017 je objavljena NOVA vrednost
minimalne plače v višini 804,96 €. Prejšnji znesek minimalne plače je znašal
790,73€.
Delodajalci bodo tako morali novo minimalno plačo upoštevati že pri
obračunu plač za mesec januar 2017.
Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10 in 92/2015) določa pravico
do minimalne plače, njeno višino (v bruto znesku) ter način njenega določanja
in objave.
Definicija minimalne plače:
Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri
delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od
polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače.
Iz osnovne zakonske dikcije izhaja, da v minimalno plačo sodijo vsi elementi plače, kot jih navaja
Zakon o delovnih razmerjih, torej osnovna plača delavca za določen mesec, del plače za delovno
uspešnost in dodatki, ki mu pripadajo, razen dodatka za delo preko polnega delovnega časa. Dodatno
je Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 92/2015) iz minimalne plače izvzel še
tri dodatke za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, in sicer:



dodatek za nočno delo,



dodatek za delo v nedeljo ter



dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu,

kar se je začelo obračunavati za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2016.
Poleg tega v minimalno plačo tudi ni možno vštevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan
izplačati delavcu (npr. povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov
na službenem potovanju), kot tudi ne drugih prejemkov iz delovnega razmerja (npr. regres za letni
dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).

2. Naša Stališča…naš komentar…
(vir: GZS)

 Dvig minimalne plače bi hromil zaposlovanje
Minimalna plača je v Sloveniji že sedaj še enkrat višja kot v
Višegrajskih državah, ki predstavljajo našo glavno konkurenco in
referenčno skupino. Dvig minimalne plače bi lahko privedel do
povečanja števila brezposelnih, upočasnitve zaposlovanja
predvsem v storitvenem sektorju, povečanja dela na črno in

nadaljnje prekarizacije. Vprašanje uskladitve minimalne plače za
leto 2017 bo tema na petkovi seji ESS (20.1.2017). Kazalniki za
določanje višine minimalne plače so rast cen življenjskih
potrebščin, gibanje plač, gospodarska rast in zaposlenost, pri
čemer minimalno uskladitev predstavlja decembrska rast cen, ki
je bila lansko leto pozitivna (+0,5 %). Več
 Učinki zdravstvene reforme nejasni
Ali več denarja za zdravstvo pomeni tudi rešitev ključnih
problemov? Zdravstvena reforma naj bi po obljubah ministrice za
zdravje Milojke Kolar Celarc skrajšala čakalne vrste. Ali to
pomeni, da bo zdravstvo bistveno bolje organizirano? Več
Več komentarjev na http://www.gzs.si/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji.

3. 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/Sidelodajalec/Pla%C4%8Dni-ka%C5%BEipot.

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

NAŠI DOSEŽKI
GZS aktivno vključena v SRIP
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je v kot prijavitelj prejela sklepa o dodelitvi
sredstev dvema strateško – inovacijskim partnerstvom (SRIP), poleg tega sta sklep
dobili še Štajerska gospodarska zbornica in Turistično gostinska zbornica Slovenije
kot sestavna dela sistema GZS. GZS bo v ostalih sripih aktivno sodelovala. Več...

Zelena luč za vajeništvo na vladi
Vlada je sprejela predlog Zakona o vajeništvu. Vajeništvo bomo začeli poskusno
uvajati že v šolskem letu 2017/2018. Za prvo leto se načrtuje vključevanje vajencev
v štiri programe srednjega poklicnega izobraževanja in sicer: oblikovalec kovinorodjar, mizar, kamnosek in gastronom hotelir. V okviru pilotnega projekta, bo
MIZŠ s pomočjo sredstev evropskega socialnega sklada do sredine leta 2022
delodajalcem, ki bodo razpisali vajeniška mesta, sofinanciralo nagrade vajenca in
strošek mentorja v podjetju predvidoma v višini 2000 €. Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo pa bo delodajalcem sofinanciralo nadomestilo stroškov
prevoza in prehrane za vajenca. V okviru poskusa pričakujemo vključitev cca 30
vajencev v šolskem letu, kar pomeni, da bi v šolskem letu 2017/2918 bil pozitiven
učinek za gospodarstvo cca 60.000,00 €. Več...
PREDPISI…
V PRIPRAVI
Predlog Zakona o poslovnem registru Slovenije
S predlogom Zakona o poslovnem registru Slovenije se v slovenski pravni red
prenaša del Direktive 2012/17/EU, prenavlja se sistem »Vse na enem mestu«,
vzpostavlja evidenca identifikacijskih številk, določa postopek vpisa v evidenco in
dodelitev teh številk subjektom, ki niso enote poslovnega registra in odpravljajo
nekatere manjše pomanjkljivosti obstoječe dosedanje ureditve. Več

5. POVABIMO VAS…
Vir (CEMP)

INTECH 2017; Obisk sejma z B2B v Leipzigu,
Nemčija
Datum: 07.03.2017 00:00 - 10.03.2017 00:00
Kraj: Leipzig, Nemčija
Organizator: Mednarodno poslovanje/CEMP
Kontakt: Vanja Bele, 01/58 98 113, vanja.bele@gzs.si

Center za mednarodno poslovanje (CEMP) pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) vabi
na udeležbo B2B sestankov v sklopu sejma INTEC 2017 ter vzporedno tudi sejma Z
(mednarodni podizvajalski sejem za dele, komponente, module in tehnologije), v Leipzigu
(Nemčija). Sestanke z mednarodno udeležbo organizira Gospodarska zbornica Leipzig v
sklopu podjetniške mreže European Enterprise Network (EEN), katere član je tudi GZS.
Sejem Intech je eden vodilnih sejmov za kovinsko predelovalno industrijo v Nemčiji
in tudi Evropi, ob čemer vsako leto pridobiva na veljavi. To je priložnost za pregled
ponudbe
dobaviteljev strojnih
orodij,
proizvodne
tehnologije
in
avtomatizacije. Več o sejmu: http://www.messe-intec.com/
Organizator individualnih sestankov (B2B) pripravlja 8. marca, 2017 forum „CONTACT
– Business Meetings“, ki je že dvanajsti po vrsti. Udeležujejo se ga evropski proizvajalci
in dobavitelji z že omenjenih področij kovinske industrije, dodatno pa še iz sektorja
strojegradnje, delov za avtomobilsko industrijo in inženiringa proizvodnih obratov.
Trajanje sejma: 7. – 10. marec, 2017
Datum foruma in individualnih sestankov: 8. marec, 2017
Zadnji dan za prijavo na sestanke: 15. februar, 2017
V primeru odpovedi udeležbe obvezno obvestite organizatorja, prav tako pa udeležence,
s katerimi imate že dogovorjene sestanke.

Navodila za prijavo na sestanke:
Na
tej
povezavi
najdete
vsa
potrebna
navodila: https://www.b2match.eu/contact2017?locale=en . Za kvaliteto izpolnjevanja
profila odgovarja vsak udeleženec sam.
Prijava in udeležba na sestankih je brezplačna, ker pa bodo potekali znotraj sejmišča, pa
je treba kupiti vstopnico za sejem. Obisk sejma in vstopnice:
http://www.messe-intec.com/visitors/tickets/opening-hours-and-prices/
Za dodatne informacije smo vam na razpolago: GZS, Vanja Bele, T 01/58 98 113,
E: vanja.bele@gzs.si

WIN EURASIA Automation
Sejem avtomatike, elektronike, hidravlike/pnevmatike in notranje
logistike
Datum: 15.03.2017 00:00 - 17.03.2017 00:00
Kraj: Istanbul, Turčija
Organizator: Mednarodno poslovanje/CEMP
Kontakt: Matej Rogelj, 01/58 98 159, matej.rogelj@gzs.si

V organizaciji Deutsche Messe v času od 16.- 19. marca 2017 v Istanbulu poteka
vodilni evrazijski sejem avtomatike in z njo povezanih področij s poudarkom
na Industriji 4.0 in digitalizaciji WIN EURASIA Automation. Svoje proizvodne
programe, tehnologije in poslovno kapaciteto je na sejmu lani predstavilo preko 1.500
razstavljavcev iz 25 držav (Turčija, Nemčija, Kitajska, Tajvan, Južna Koreja, Italija,
Nizozemska, ZDA), sejem pa je obiskalo 70.000 poslovnih obiskovalcev iz 94 držav.
Letošnji sejemski tematski sklopi zajemajo:

-

avtomatika »Otomasyon«,
elektro in elektronska industrija »Elektrotech«
hidravlika in pnevmatika »Hydraulic & Pneumatic«,
interna manipulacija in logistika »CeMAT EURASIA«.

Sejem predstavlja priložnost za pregled ponudbe ter poslovnih in razvojnih trendov v širši
regiji, hkrati pa možnost za identifikacijo novih poslovnih priložnosti in navezavo stikov s
potencialnimi poslovnimi partnerji. Organizator sejma organiziranim skupinam poslovnih
obiskovalcev nudi organizacijo neposrednih bilateralnih poslovnih srečanj (B2B)
glede

na

njihove

profile

in

interes.

Vabimo vas, da si sejem ogledate v organizaciji GZS. Na osnovi vaših interesov vam bomo
uredili potovanje, namestitev ter bilateralna srečanja z razstavljavci in vam pomagali pri
organizaciji individualnih programov.
Program in prijava sta dostopna na tej povezavi.

Vljudno vabljeni!
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)

Pričakovana proizvodnja
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25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
30 Proizvodnja drugih vozil in plovil
33 Popravila in montaža strojev in naprav
28 Proizvodnja drugih strojev in naprav
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33 Popravila in montaža strojev in naprav
28 Proizvodnja drugih strojev in naprav

Pričakovano zaposlovanje
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Pričakovan izvoz
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Pričakovano skupno povpraševanje
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25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
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30 Proizvodnja drugih vozil in plovil
33 Popravila in montaža strojev in naprav
28 Proizvodnja drugih strojev in naprav

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

EEN-02

DANSKO PODJETJE IŠČE PODIZVAJALCA KOVINSKIH DELOV, KONSTRUKCIJ
IZ JEKLA, NERJAVEČEGA JEKLA IN ALUMINIJA - BRDK20170118001
Dansko podjetje, ki prodaja različne dele tovornih vozil za gradbeništvo, išče
podizvajalca kovinskih delov, konstrukcij iz jekla, nerjavečega jekla in
aluminija v okviru sporazuma o podizvajalstvu. Več…
RUSKO PODJETJE, KI JE SPECIALIZIRANO ZA PROIZVODNJO IN
DISTRIBUCIJO
KOVINSKIH
IZDELKOV,
IŠČE
PROIZVAJALCE
BRRU20161114001
Rusko podjetje, ki je specializirano za proizvodnjo in distribucijo kovinskih
izdelkov, išče proizvajalce in dobavitelje rezalnih orodij in kovinske opreme v
tujini, za sodelovanje v okviru sporazuma o distribuciji izdelkov. Več…

EEN-03

EEN-04

EEN-05

SLOVAŠKO PODJETJE, SPECIALIZIRANO ZA PROIZVODNJO MONTAŽNIH
JEKLENIH KONSTRUKCIJ IN KLJUČAVNIČARSKIH IZDELKOV IZ
NERJAVEČEGA JEKLA, IŠČE PARTNERJE IZ EU - BOSK20161114001
Slovaško podjetje, specializirano za proizvodnjo montažnih jeklenih
konstrukcij in ključavničarskih izdelkov iz nerjavečega jekla, išče partnerje iz
EU za skupno podjetje in / ali za sporazum o podizvajalstvu. Več…
FRANCOSKO PODJETJE IŠČE IZVAJALCA ZA PREOBLIKOVANJE KOVINSKIH
CEVI - BOFR20160620001
Francosko podjetje, ki deluje v industrijskem sektorju išče izvajalca za
preoblikovanje kovinskih cevi. Več…
NEMŠKO PODJETJE, SPECIALIZIRANO ZA IZDELAVO DELOV IZ KRIVLJENE
ŽICE PONUJA SKLENITEV SPORAZUMA O PROIZVODNJI-EEN-DEC-05
Nemško podjetje, specializirano za izdelavo delov iz krivljene žice in vzmeti,
ponuja sklenitev sporazuma o proizvodnji in podizvajalske pogodbe. Več…

Dodatne informacije:
Petra Arzenšek
Področje mednarodnega poslovnega sodelovanja
+386 (0)1 58 98 156
petra.arzensek@gzs.si

