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Vsebina:

1. Projekt 3xZDRAVo: Analiza mišično-kostnih obolenj v
kovinski industriji!
2. Naša stališča, naš komentar…: davčna reforma, smernice
za javno naročanje,…
3. »Plačni kažipot«
4. Zakonodajni kompas: 4 mio € prihranka pri trošarinah!
5. Povabimo vas: sejem AUTOMECHANIKA Frankfurt 2016
6. Poslovne tendence v naših dejavnostih
7. Borza poslovnih priložnosti

1. ANALIZA ABSENTIZMA: MIŠIČNO-KOSTNA OBOLENJA

V prizadevanju za podporo podjetij pri oblikovanju ustreznih ukrepov za zmanjšanje
absentizma in promocijo zdravega načina dela smo junija 2016 v
okviru projekta 3x ZDRAVo izdelali še bolj podrobno Analizo
absentizma v slovenski kovinski industriji , in sicer s
poudarkom na mišično kostnih obolenjih.
Analiza absentizma v slovenski kovinski industriji (2015-2016), ki
jo je v okviru projekta 3x ZDRAVo izvedlo GZS-Združenje kovinske
industrije, je pokazala, da so mišično-kostna obolenja glavni
vzrok absentizma v kovinski industriji po številu izgubljenih
koledarskih dni.

S podrobnejšo analizo mišično-kostnih bolezni želimo osvetliti glavne vzroke za bolniško
odsotnost zaposlenih z dela in tiste mišično-kostne bolezni, ki najpogosteje prizadenejo
delavce slovenske kovinske industrije. Na podlagi teh podatkov bodo lahko podjetja
oblikovala učinkovitejše načrte za promocijo zdravja na delovnem mestu.
Analiza mišično-kostnih obolenj v številkah
V analizi bolniških odsotnosti je prikazano obdobje med letoma 2010 in 2014. Poleg treh
najpogostejših bolezni (Bolečina v hrbtu (dorzalgija), Druge bolezni hrbta (dorzopatije),
in Druge okvare medvretenčne ploščice (diskusa)), ki so podrobneje obravnavane v
poglavjih 2, 3 in 4, so vključene tudi ostale bolezni, ki sodijo v to skupino, a niso tako
pogoste (Protin (giht), Drugi artritisi, Artroza kolka (koksartroza), kolenaitd.).
V tabelah in grafih so tako prikazane številke vseh navedenih bolezni v obdobju
od 2010 do 2014, primerjalno za moške in ženske. Pri moških je bilo največ bolezni
diagnosticiranih v letu 2012, najmanj pa v zadnjem letu merjenja, in sicer v letu 2014.
Tudi pri ženskah je bilo v letu 2014 najmanj diagnosticiranih primerov zgoraj omenjenih
bolezni, največ primerov pa je bilo v prvem letu merjenja, to je v letu 2010.
Publikacija s svojimi statističnimi podatki služi kot orientacija podjetjem za primerjavo
njihovega položaja s širšim kontekstom slovenske kovinske industrije in celotno Slovenijo
ter kot podpora v njihovem prizadevanju za promocijo zdravja na delovnem mestu.


Največ izgubljenih koledarskih dni v kovinski industriji predstavljajo bolniške
odsotnosti zaradi bolezni mišično-skeletnega sistema in veziva.



V letu 2014 je bilo v kovinski industriji zaradi bolezni mišično-skeletnega
sistema in veziva izgubljenih 201.910 koledarskih dni (kar je 9,4 % vseh
dni).



Na ravni države je primerov bolezni mišično-skeletnega sistema in veziva 7,8
na 100 zaposlenih, v kovinski industriji pa 9,8 na 100 zaposlenih.



Ena bolniška odsotnost zaradi bolezni mišično-skeletnega sistema in veziva v
kovinski industriji v povprečju traja 26,1 dan (povprečno 10,1 dan do 30
dni in 119 dni nad 30 dni).

Brezplačno publikacijo dobite na spletni strani ZKovI oz. na tej
POVEZAVI.

Projekt poZDRAV je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na
delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
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2. Naša Stališča…naš komentar…
(vir: GZS)
 18. julij: Okrepljena konkurenčnost turških izvoznikov
Šesti poskus vpliva vojske na spremembe v vodstvu v državi neuspešen. Turška
lira polovico izgubljene vrednosti že pridobila nazaj. Več

 14. julij: Pohvalili smernice za javno naročanje, opozorili na prevelike
apetite v javni porabi
UO GZS je na seji z ministrom Koprivnikarjem razpravljal o aktivnostih ministrstva
za javno upravo za izboljšanje pogojev poslovanja podjetij, za javno naročanje in
boljšo javno upravo. Hkrati predlaga vladi in ministrom nov razmislek in pripravo
drugačnega predloga davčnega prestrukturiranja od koalicijsko usklajenega. Več

 13. julij: Davčna reforma: obremenjuje podjetja, nepravična do
zaposlenih v gospodarstvu
Na GZS smo razočarani nad usklajenim predlogom koalicije o davčnem
prestrukturiranju. Več

 8. julij: Ne igrajte se z Luko Koper!
Luka Koper je preveč pomembno podjetje za Slovenijo, da bi se vsak lahko igral
z njo. Zato pozivamo Vlado RS, da končno pripravi jasno strategijo in akcijski
načrt s ciljem, da se celotna slovenska logistična veriga, z njo tudi Luka Koper,
čim hitreje in za čim boljšo ceno posodobi. Ostale akterje v Luki Koper pa, da pri
tem razumno, iskreno in odgovorno sodelujejo. 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.
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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


4 mio € prihranka pri trošarinah za električno energijo za porabnike z
letno porabo > 10.000 MWh

1. 7. 2016 je bil objavljen novi Zakon o trošarinah ZTro-1 (Ur.l. št. 47/2016), ki med
drugim velikim porabnikom električne energije, z letno porabo večjo od 10.000 MWh,
trenutno trošarino 3,05 €/ MWh znižuje na 1,8 €/MWh, kar za te porabnike predstavlja 4
mio € prihranka. Več


Formula za kakovost pri javnem naročanju. Končno!

Ministrstvo za javno upravo je izdelalo Smernice za javno naročanje arhitekturnih in
inženirskih storitev, verzija 1.0. Pri pripravi je sodelovalo tudi GZS-Združenje za
svetovalni inženiring. Smernice so pripravljene na osnovi ZJN-3, ki določa, da se za
oddajo javnega naročila arhitekturnih in inženirskih storitev ne sme uporabiti zgolj cene
kot edinega merila za oddajo javnega naročila. Najpomembnejši del smernic je formula
za izračun, s predstavljenimi merili, ki omogočajo, da se med ponudniki, ki uspešno
prestanejo prvo sito izpolnjevanja pogojev, izbere tisti, ki je najboljši. V formuli je
predvideno, da je utež kakovosti 60 % ali 50 %, razlika pa predstavlja ceno.
Več

PREDPISI…

SPREJETI
Zakon o trošarinah (ZTro-1)
Z zakonom se posodabljajo ter vsebinsko prenavljajo in usklajujejo določbe z evropskimi
direktivami, odpravljajo administrativne ovire ter odpravljajo nejasnosti, ki so se
pokazale
pri
izvajanju
predpisa
v
praksi.
Več
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega
razvoja
(ZSRR-2B)
Z novelo se spreminjajo določbe, ki so se izkazale za neizvedljive oziroma težko
izvedljive, bodisi zaradi zahtevnosti postopkov bodisi zaradi necelovitega urejanja ali
neskladnosti s spremenjeno evropsko zakonodajo na področju državnih pomoči in
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izvajanja
Več

evropske

kohezijske

politike

ter

politike

razvoja

podeželja.

V PRIPRAVI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodka
pravnih oseb in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
dohodnini
Ministrstvo za finance je v javno obravnavo posredovalo Predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o davku od dohodka pravnih oseb in Predlog zakona o
sprememba in dopolnitvah Zakona o dohodnini, s katerima se predlaga davčno
prestrukturiranje davčnih prihodkov v proračun RS. Načrtuje se dvig stopnje davka od
dohodka pravnih oseb za dve odstotni točki (iz 17% na 19%), na drugi strani pa se
uvaja nov dohodninski razred iz znižanje stopnje četrtega dohodninskega razreda. Del
plače za poslovno uspešnost se izvzema iz davčne osnove dohodka iz delovnega
razmerja.
Več

5. POVABIMO VAS…
Vir (CEMP)

Obisk sejma AUTOMECHANIKA Frankfurt 2016
ter B2B matchmaking
FRANKFURT, 14. do 16. september 2016
Gospodarska zbornica Slovenije vas vabi na poslovno delegacijo v Frankfurt (Nemčija) z
obiskom sejma AUTOMECHANIKA Frankfurt 2016, udeležbo strukturiranih
individualnih poslovnih srečanjih ter obiskom nekaterih uglednih lokalnih
podjetij (Pirelli in Koziol).
Udeležba v delegaciji je namenjena predvsem
avtomobilsko industrijo.
V ta namen je pripravljen zanimiv program za udeležence.

dobaviteljem

delov

za

Organizator 2-dnevne delegacije na nemški strani je Industrie- Und Handelskammer
Darmstadt, ki delujejo v sklopu Evropske podjetniške mreže EEN, v kateri je partner tudi
GZS. Objava dogodka preko EEN mreže omogoča doseg široke poslovne javnosti.
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Sejem traja od 13. – 17- septembra 2016, B2B matchmaking ter obiski podjetij pa 15. in 16.
septembra 2016.
PROGRAM DOGODKA
1. B2B MATCHMAKING
Sreda, 14. september 2016
13:40 Let Ljubljana – Frankfurt
15:05 Pristanek v Frankfurtu, transfer do
hotela
individualni program
Opcijsko: skupna večerja
Četrtek, 15.september 2016
8:00
Po zajtrku transfer od hotela do
sejmišča
9:00
Prihod na sejmišče, ogled sejma &
B2B matchmaking ali individualni
program
Vračanje v hotel, skupna večerja
opcijsko

8:00

9:00

Petek, 16. september 2016
Po zajtrku transfer od hotela do
sejmišča

ogled sejma oz. individualni
program

17:00 Transfer s sejmišča do letališča
20:30 Let Frankfurt – Ljubljana
21:45 Pristanek v SLO

2. B2B MATCHMAKING + OBISK
PODJETIJ
Sreda, 14. september 2016
Let Ljubljana – Frankfurt
Pristanek v Frankfurtu, transfer do
sejmišča
Individualni program
Opcijsko: skupna večerja
Četrtek, 15.september 2016
Po zajtrku transfer od hotela na
sejmišče
Prihod na sejmišče, ogled sejma & B2B
matchmaking
Transfer iz sejmišča do Process Learning
Factory, Darmstadt
Obisk Process Learning Factory, kjer
boste izvedeli več o Idustriji 4.0
Neformalno druženje s prigrizki
Transfer do sejmišča, nato transfer do
hotela
Petek, 16. september 2016
Po zajtrku transfer od hotela do
Gospodarske zbornice Darmstadt z
vlakom, od tam transfer do tovarne
Pirelli Deutschland GmbH, Breuberg na
sejmišče
Ogled tovarne Pirelli, nato transfer v
Erbach
Odmor in kosilo v GmbH & Co.KG,
Erbach
Ogled tovarne in muzeja Koziol
Transfer do GZ Darmstadt in nato do
letališča
Let Frankfurt – Ljubljana
Pristanek v SLO

13:40
15:05

8:00
9:00

15:00
16:00
17:30
18:30

7:00

9:30
12:00
13:00
15:30
20:30
21:45

*pridržujemo si pravico do spremembe programa
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Program

bo

potekal

v

angleškem

jeziku.

GZS kotizacija za udeležbo v delegaciji znaša za člane GZS 150,00 EUR ter za nečlane
300,00 EUR na osebo (DDV je vključen v ceno). Udeleženci za kotizacijo prejmejo
organizacijsko podporo pri pripravi in izvedbi delegacije. Kotizacijo nakažete na GZS TRR pri
NLB 02924-0017841495, sklic 1510 5276 – s pripisom »AM Frankfurt«. Zaradi že nastalih
stroškov kotizacije ne vračamo.
Prijava ter ostala NAVODILA ZA UDELEŽBO najdete na povezavi:
https://www.gzs.si/dogodki//14-9-2016/obisk-sejma-automechanikafrankfurt-2016-ter-b2b-matchmaking.

DODATNE INFORMACIJE:
- program organizatorja
- več o sejmu
VSA VPRAŠANJA prosim naslovite na: Vanja Bele, T: 01/58 98 113, E: vanja.bele@gzs.si

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)
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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

EEN-02

EEN-03

Madžarsko podjetje je aktivno v proizvodnji kovinskih izdelkov in
specializirano za proizvodnjo bojlerjev in radiatorjev za centralno
ogrevanje. Podjetje je razvilo kotel na lesene pelete in zanj išče električni
krmilnik.
Sodelovanje je možno v okviru proizvodnega sporazuma.
Litovsko podjetje išče mobilni 200 kW dizelski generator na prikolici
(vojaška raven), ki mora omogočati delovanje v hribovitem terenu do
3.000 metrov. Podjetje išče dogovor o proizvodnji.
Litovsko podjetje želi širi svojo dejavnost in išče paleto sistemov za
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EEN-04

EEN-05

EEN-06

EEN-07

domači trg za ogrevanje, zračne črpalke, klimatske naprave in sorodne
izdelke. Podjetje ponuja pogodbo o opravljanju storitev in distribucijo na
litovskem trgu.
Grški proizvajalec z več kot 70 letnimi izkušnjami, išče nove dobavitelje v
sektorju pločevine. Podjetje je ustvarilo močno mrežo v Grčiji, na Cipru in
Savdski Arabiji in želi povečati svojo proizvodno s pomočjo podizvajalskih
pogodb.
Francosko podjetje na področju električnih motorjev in oblikovanja
generatorjev, išče podizvajalca v istem sektorju v Evropi. Podjetje
prilagaja izdelke različnim zahtevam kupcev in želi razširiti obseg svojih
rešitev in znanj.
Podjetje iz Velike Britanije išče proizvajalce mokrih in suhih ogrevalnih
sistemov, različnih vrst radiatorjev, grelnih plošč, kotlov in termostatov,
za prodajo na trgu v Združenem kraljestvu.
Angleški agent, specializiran v proizvodnem sektorju gradbeništva, išče
evropske proizvajalce jeklenih gradbenih proizvodov in gradbenih
proizvodov iz ekstrudiranega aluminija za zastopanje v Veliki Britaniji.

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