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1. Na pobudo podjetij uspešno zaključen prvi krog usposabljanj s 
štirih ključnih kompetenčnih področij 

 
GZS-Združenje kovinske industrije je v okviru mednarodnega Erasmus+ 
projekta Skills in Metal and Electro Industry – skillME v sodelovanju s Centrom 
RS za poklicno izobraževanje, Šolskim centrom Celje in Šolskim centrom Kranj 
na pobudo članskih podjetij organiziralo in izvedlo pilotna usposabljanja za 
dijake in zaposlene s področja BRANJA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, 
CAD/CAM, STROJNEGA VIDA in KOMPOZITNIH MATERIALOV. 
 
Usposabljanja so bila osredotočena na dve ciljni skupini, in sicer na dijake, ki so se 
prostovoljno udeležili usposabljanj, ter na zaposlene, ki so želeli dopolniti svoje znane z 
omenjenih področij. Pilotna usposabljanja so bila deležna izjemnega zanimanja tako med 
dijaki ŠC Celje in ŠC Kranj kot tudi med zaposlenimi, zato oba šolska centra načrtujeta 
nadaljnja usposabljanja v prihodnjem šolskem letu.  
 
ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA skillME bo potekala v sredo, 4. oktobra 
2017, na Gospodarski zbornici Slovenije in bo namenjena podrobnejši predstavitvi 
izvedenih usposabljanj ter rezultatov projekta. 
 
Več informacij je na voljo v zadnjem, 5. novičniku projekta skillME: 
https://www.gzs.si/Portals/186/skillME_5th%20Project%20Newsletter_ME%20INDUSTR
Y_SI.pdf 
 

 
 

 

Strokovna služba ZKovI 

https://www.gzs.si/Portals/186/skillME_5th%20Project%20Newsletter_ME%20INDUSTRY_SI.pdf
https://www.gzs.si/Portals/186/skillME_5th%20Project%20Newsletter_ME%20INDUSTRY_SI.pdf


 

 

 

2. Poslovni tednik – Aktualne novice 

(vir: Poslovni tednik) 

 

 

7,5 milijona evrov za digitalizacijo MSP 

 

Malim in srednjim podjetjem, ki nameravajo vzpostaviti ali 
nadgraditi svoje elektronsko poslovanje, bo namenjen razpis 
ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

 
Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) 
so pripravili javni razpis Vzpostavitev ali nadgradnja 
elektronskega poslovanja v MSP. Njegov namen je podpreti 
poslovanje malih in srednjih podjetij.  
 

Celotni članek dostopen na tej povezavi! 
 

 

Krediti za raziskave, občinski krediti … 

13. julij 2017 

 

Med podjetji je cedalje vec povpraševanja po financiranju, na 
kar so se banke odzvale z novo ponudbo. 
 
SID banka glavni poudarek daje namenskemu finan- 
ciranju podjetij z vecinskim posredovanjem sredstev prek 
komercialnih bank, manjši delež sredstev pa ponujajo tudi 
neposredno. Trenutno razvijajo nove produkte na 
podrocjih lastniškega in podrejenega dolžniškega 
financiranja malih, srednje velikih in t. i. majhnih mid-cap 
podjetij v Sloveniji.  

 

Celotni članek dostopen na tej povezavi! 
 

 

 

3. Naša Stališča…naš komentar… 

(vir: GZS) 
 

• Po britanskih volitvah: funt ponovno nižje  

Britanski potrošniki plačujejo ceno negotovosti z nižjo realno rastjo plač. Marca 
so bile te medletno nižje za pol odstotka. Verjetno je, da se bo ta trend 
nadaljeval. Več 
 
 

https://www.gzs.si/Portals/SN-informacije-Pomoc/Vsebine/GG/2017-julij-avgust/21-razpisi.pdf
https://www.gzs.si/Portals/SN-informacije-Pomoc/Vsebine/GG/2017-julij-avgust/40-41-Financiranje%20MSP.pdf
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=4657&l=30096&ce=442022255


 

 

• Visoka gospodarska rast: čas za proticiklične ukrepe  

Potrošniki, gospodarstveniki in investitorji so najbolj optimistični v zadnjem 
desetletju. Čas za izpolnitev obljub o vodenju proticiklične javno-finančne politike 
je tu. Javni dolg je še vedno pri 80% BDP-ja, za plačilo obresti namenjamo več 
kot 1 mrd EUR, ki bi jih lahko namenili spodbudam novim investitorjem ali 
davčnim razbremenitvam. Več 
 
 

• Visoko strokovni kadri: vlada jih je lani razbremenila, 
letos bi jih dodatno obremenila  

Predlog ministrstva za zdravje v veliki meri izničuje dohodninske učinke pri visoko 
strokovnih kadrih, ki jih je prineslo lansko davčno prestrukturiranje. Gospodarska 
zbornica Slovenije (GZS) opozarja, da je to korak nazaj od obljub o razvojno 
naravnan kadrovski in dohodninski politiki. 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.  

 

5. Zakonodajni kompas 

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

 

NAŠI DOSEŽKI 
 
Končno GZS v zakonu o podpori podjetništvu 
Državni zbor je potrdil novelo Zakona o podpornem okolju za podjetništvo. Prvič nam je 
uspelo, da so reprezentativne zbornice s svojimi mrežami, predvsem GZS in OZS, 
eksplicitno vključene v zakon, in sicer na naslednji način: “Podjetniško podporno okolje 

https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=4657&l=30097&ce=442022255
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=4657&l=30098&ce=442022255
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


 

 

sestavljajo tudi reprezentativne gospodarske zbornice in Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije ter njihova mreža regionalnih oziroma območnih zbornica. Reprezentativnim 
zbornicam se podeli javno pooblastilo za izvajanje naslednjih nalog: (1) evidentiranje 
administrativnih ovir pri nastajanju in delovanju podjetij ter priprava predlogov za njihovo 
odpravo in (2) preverjanje ustreznosti pripravljenih presoj učinkov predpisov na 
gospodarstvo. Inovativno podporno okolje sestavljajo tudi reprezentativne zbornice.« 
Predlagana sprememba omogoča sistemsko vključitev reprezentativnih gospodarskih 
zbornic in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije v podporno okolje za podjetništvo. 
 
Ustavljene plačne spremembe v Državnem zboru 
Vlada Republike Slovenije je sprejela sklepe, ki so zagotovili umik predloga Zakona o 
minimalni plači in Zakona o inšpekciji dela, ki ju je v postopek v Državni zbor vložila 
Združena levica. S tem je bilo slovenskemu gospodarstvu samo iz naslova predvidenih 
sprememb, ki jih je prinašal vloženi predlog Zakona o minimalni plači, prihranjeno okoli 
60 milijonov evrov. Neposredno bi masa plač pri najnižjih plačilnih razredih porasla za 40 
mio evrov, vsaj še 20 mio evrov bi znašal posredni učinek zaradi rasti plač po plačni lestvici. 
 
 
Podpisan protokol o izgradnji severnega dela 3. razvojne osi 
Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je na Ravnah na Koroškem s predsednikom 
sveta Koroške regije dr. Tomažem Roženom in predsednikom sveta županov Savinjsko-
Šaleške regije Darkom Menihom podpisal protokol o poteku načrtovanja in izgradnje 3. 
razvojne osi na odseku Šentrupert–Velenje–Slovenj Gradec–Dravograd–Holmec. Zanj si 
prizadevata Območna zbornica Koroške in Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica.  
Podpis protokola potrjuje, da je projekt 3. razvojne osi prioritetni projekt državne cestne 
infrastrukture.  

 
 

PREDPISI… 

 

V PRIPRAVI 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela 

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o urejanju trga dela, s katerim se spreminja možnost prijave delavca 

pri zavodu (v evidenco iskalcev zaposlitve) v času teka odpovednega roka, ki postaja 

obveznost, prav tako pa se spreminja (zaostruje) tudi sankcija, v kolikor delavec te 

obveznosti ne bo spoštoval. V takšnem primeru se delavcu pravica do denarnega 

nadomestila ne bo več skrajšala za dneve dogovorjene odsotnosti z dela, temveč se mu 

bo za prve tri mesece upravičenosti odmerila zgolj v višini 60 odstotkov od osnove.  

Več...  

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela 

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela s katerim se določa dodaten ukrep inšpektorja, in 

sicer pooblastilo inšpektorju, da kadar se delo ne opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi, 

pa bi se glede na elemente delovnega razmerja moralo, ob izdaji prepovedne odločbe izda 

https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=4657&l=30093&ce=442022255


 

 

tudi odredbo, na podlagi katere mora delodajalec delavcu vročiti ustrezno pogodbo o 

zaposlitvi. Predlog sprememb in dopolnitev uvaja tudi možnost inšpektorja, da prepove 

opravljanje dela delavcev ali dejavnosti ob ugotovitvi, da le-ta ni izplačal plač.  

Več...  

 

6. POVABIMO VAS… 

Vir (CEMP) 

 

KLJUČNI DOGODKI > 

6  
SEPTEMBER  

 

Spodbudimo digitalizacijo: Konferenca o spodbudah 

za e-poslovanje in digitalizacijo malega gospodarstva  

Na konferenci bomo govorili o pomenu in izzivih e-poslovanja in digitalizacije 

za malo gospodarstvo. Poudarek bo na konkretnih primerih iz prakse ter 

razpisu, ki ga v podporo financiranju e-poslovanja MSP pripravlja MGRT. Na 

okrogli mizi bodo govorci razpravljali o konkretnih ukrepih za digitalizacijo 

MSP. 

12  
SEPTEMBER  

 

Državne pomoči – kdo, kdaj, kje in kako?  

Podjetja pri pridobivanju javnih sredstev zelo pogosto kandidirajo na 

razpisih, kjer se dodeljujejo pomoči malih vrednosti. To pravilo je sicer 

enostavno za uporabo, ima tudi svoje pomanjkljivosti, ki bodo v okviru 

seminarja podrobneje predstavljene.  

27  
SEPTEMBER  

 

Dan inovativnosti 2017  

Rezervirajte si dan! Ob 11. uri bo konferenca Priložnosti krožnega 

gospodarstva, ob 14.30 uri boste v obliki TED govora spoznali motivacijske 

zgodbe slovenskih inovatorjev. Ob 16. uri pa bomo podelili nacionalna 

priznanja najboljšim inovacijam.  
 

 

 

Vljudno vabljeni! 
 
 

https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=4657&l=30094&ce=442022255
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=4819&l=31158&ce=447031060
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=4819&l=31158&ce=447031060
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=4819&l=31162&ce=447031060
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=4819&l=31163&ce=447031060


 

 

7. 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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25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav

29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
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28 Proizvodnja drugih strojev in naprav



 

 

8. 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 DOBAVITELJI AVTOMOBILSKIH DELOV IN DELOV ZA GOSPODINJSKE APARATOV 

Madžarska podružnica mednarodnega proizvodnega podjetja, z razvejano mrežo 

različnih dobaviteljev, išče nove dobavitelje z izkušnjami na področju proizvodnje 
avtomobilskih delov in gospodinjskih aparatov. Dobavitelji morajo zagotavljati 

kakovostne izdelke, konkurenčne cene in storitve za proizvodni obrat na 
Madžarskem. Več informacij: 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c66eeebb-0047-4b5e-

84fc-01fb44057d5f?OrgaId=si00136  

EEN-02 NEMŠKO PODJETJE IŠČE PODJETJA IZ STROJNO-MEHANIČNEGA SEKTORJA ZA 

PROIZVODNJO DELOV- BRDE20170214001 
Nemško podjetje, specializirano za načrtovanje in integracijo najsodobnejših 

avtomatiziranih sistemov za avtomobilsko industrijo išče partnerje v vzhodni Evropi 
za sklenitev proizvodnih dogovorov. Potencialni partnerji morajo biti iz strojno-

mehaničnega sektorja (struženje, rezkanje, varjenje,…) za proizvodnjo delov, ki jih 

družba zahteva. Več na tej povezavi: 
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2b94acc0-2260-4112-

86be-76e9f84f0bd1?OrgaId=si00136 

EEN-03 POLJSKO PODJETJE IŠČE TUJE PROIZVAJALCE REZERVNIH DELOV IN OPREME ZA 

MOTORNA VOZILA - BRPL20170227001 
Poljsko podjetje dejavno na področju trgovine z avtomobilskimi deli ter opremo na 

debelo in drobno išče tuje proizvajalce vseh vrst rezervnih delov in opreme za 

motorna vozila, ki želijo povečati prodajo svojih izdelkov na poljskem trgu na podlagi 
sporazuma o distribuciji. Več na 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/12a0974e-2a6e-4bb2-
947d-111b9d9779b1?OrgaId=si00136 

EEN-04 OBDELAVA KOVIN - PROIZVODNJA KOVINSKIH IZDELKOV PO NAROČILU KUPCA 
Podjetje z 30 letnimi izkušnjami nudi storitve obdelave kovin. Robotsko varjenje, 

ročno varjenje, upogibanje pločevine, razrez, bravanje. S sodobno proizvodnjo nudi 

celostno proizovdnjo kovinskih izdelov po naročilu kupca ter tudi svetovanje in 
kostruiranje izdelkov. Dodatne informacije na 

http://www.borza.org/Podro%C4%8Dja/Kovine-proizvodnja-in-
obdelava/ArtMID/463/ArticleID/927/OBDELAVA-KOVIN---PROIZVODNJA-

KOVINSKIH-IZDELKOV-PO-NARO%C4%8CILU-KUPCA.  

 
Dodatne informacije:  
Petra Arzenšek 
Področje mednarodnega poslovnega sodelovanja 

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

 
 
 

http://www.een.si/
http://www.borza.org/
http://www.borza.org/Podro%C4%8Dja/Motorna-vozila-in-rezervni-deli/ArtMID/467/ArticleID/1151/Dobavitelji-avtomobilskih-delov-in-delov-za-gospodinjske-aparatov
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c66eeebb-0047-4b5e-84fc-01fb44057d5f?OrgaId=si00136
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c66eeebb-0047-4b5e-84fc-01fb44057d5f?OrgaId=si00136
http://www.borza.org/Podro%C4%8Dja/Motorna-vozila-in-rezervni-deli/ArtMID/467/ArticleID/1117/Nem%c5%a1ko-podjetje-i%c5%a1%c4%8de-podjetja-iz-strojno-mehani%c4%8dnega-sektorja-za-proizvodnjo-delov--BRDE20170214001
http://www.borza.org/Podro%C4%8Dja/Motorna-vozila-in-rezervni-deli/ArtMID/467/ArticleID/1117/Nem%c5%a1ko-podjetje-i%c5%a1%c4%8de-podjetja-iz-strojno-mehani%c4%8dnega-sektorja-za-proizvodnjo-delov--BRDE20170214001
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2b94acc0-2260-4112-86be-76e9f84f0bd1?OrgaId=si00136
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