
 

 

 

Združenje kovinske industrije 

Dimičeva 13  1504 Ljubljana  T: (01) 58 98 308, 58 98 200  F: (01) 58 98 200  info@gzs.si  www.gzs.si 

 

 

 

 
 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Združenje kovinske industrije je član:   

 

 

€-VOX @ GLAS KOVINARJEV 
 

 Informacije za člane Združenja kovinske industrije  

 
 
 
 
 
 

maj- junij 2017 

 
 
 

Vsebina: 
 
 

1.  Prenovljena spletna stran Združenja kovinske industrije 

2. Naša stališča, naš komentar… 

3. »Plačni kažipot« 

4. Zakonodajni kompas: …sprejet Zakon o vajeništvu 

5. Povabimo vas:  7. mednarodni »IoT 

6. Poslovne tendence v naših dejavnostih 

7. Borza poslovnih priložnosti 

 

 

 

 



 

 

1. Nova spletna stran ZKovI 

 

Spoštovani člani.  
Za vas smo prenovili spletno stran Združenja kovinske industrije 

(https://www.gzs.si/zdruzenje_kovinske_industrije),  ki je odslej bolj pregledna in ažurna. Na 
spletni strani najdete vse aktualne informacije s področja kovinske industrije, publikacije in 

kataloge, ki jih izdaja Združenje, projekte in pobude, stanje na socialnem dialogu, itd.  

 
Verjamemo, da vam bomo s tem še bolj približali vse aktivnosti ter delovanje Združenja kovinske 

industrije. Vljudno povabljeni k ogledu. 
 

Strokovna služba ZKovI 
 

2. Naša Stališča…naš komentar… 

(vir: GZS) 
 
 

• 2. tir: vprašanje za 1 mrd. +/‒300  
V strokovnih krogih poteka široka razprava o vrednosti potrebne investicije, virih 
financiranja in strošku ter načinu odplačevanja posojila. Več 

 
• Letos 2,9 % rast, nato nekoliko nižja 

Gospodarska rast vse višja. Slovenski potrošnik, trgovec, industrialec in gradbenik 
še nikoli tako usklajeno optimistični po letu 2008. Po 2,9-odstotni rasti v letu 2017 
se bo v naslednjih dveh letih ta ohladila na 2,8 in 2,7 %.  Več 

 
• 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.  
 
 
 
 
 

https://www.gzs.si/zdruzenje_kovinske_industrije
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=4425&l=28504&ce=441662318
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=4425&l=28505&ce=441662318
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


 

 

 
 

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/Si-
delodajalec/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 
 
Sprejet zakon o vajeništvu 
Državni zbor je potrdil Zakon o vajeništvu. Pri pripravi zakona je več kot leto dni sodelovala 
tudi GZS. Ocenjujemo, da je ta zakon najboljši možni kompromis, ki so ga vsi vključeni 
deležniki lahko dosegli v tem trenutku. Dogovorjeno je, da se poskusno prične z uvajanjem 
vajeništva že v šolskem letu 2017/2018 za štiri programe: orodjar, mizar, 
gastronom/hotelir in kamnosek. V letošnjem letu pričakujemo vsaj en cel oddelek vajencev 
za program orodjar ter manjše število vajencev za ostale programe, pri čemer je potrebno 
upoštevati, da zaradi dolge procedure sprejema zakona, otroci in starši niso bili dovolj 
obveščeni o tej možnosti. Naš cilj je, da se v prvem letu vpiše vsaj 40 vajencev v vse 
programe po vajeniški obliki izobraževanja. 
 
GZS je vključena v vse Sripe 
Gospodarska zbornica Slovenije se je uspela vključiti v prav vsa strateško razvojno 
inovacijska partnerstva. Pod okriljem GZS, to je njenih združenj, zbornic ali samostojnih 
zbornic, so organizirani štirje sripi: MATPRO, SRIP HRANA, SRIP Prehod v krožno 
gospodarstvo in SRIP Turizem. Posamezna združenja in zbornice pa so vključena v SRIP 
pametna mesta in skupnosti, SRIP pametne zgradbe in dom z lesno verigo, SRIP 
mobilnost, SRIP Zdravje – medicina in SRIP Tovarne prihodnosti.  
 

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


 

 

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 
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. 
 
 

 
 

PREDPISI… 

 

 

V PRIPRAVI 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem 

izobraževanju 

S predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem 

izobraževanju se med drugim v zakon prenašajo določbe, ko so bile do sedaj urejene v 

podzakonskem predpisu. Tako bodo sedaj z zakonom urejeni kadrovski in materialni 

pogoji, ki jih morajo izpolnjevati delodajalci za verifikacijo učnih mest, na katerih se dijaki 

lahko praktično usposabljajo z delom. 

Več... 

 

Predlog Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) 

Temeljni cilj predloga zakona je zagotovitev preglednega in stabilnega sistema za 

zagotavljanje javnega interesa na področju urejanja prostora na eni strani, ter 

razumljivega, relativno enostavnega in varnega investicijskega okolja za zasebni interes in 

gospodarsko pobudo na drugi strani. 

Več... 

 

 

 

 

 

https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=4000&l=25182&ce=441204617
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=4102&l=25958&ce=441024311


 

 

5. POVABIMO VAS… 

Vir (CEMP) 

Mreženje s kandidati za veleposlanike in generalne 

konzule na GZS 
Kraj: GZS, Dvorana A 

Organizator: Mednarodno poslovanje/CEMP 

Kontakt: Matej Rogelj, 01 58 98 159, matej.rogelj@gzs.si 

 

                          Mreženje s kandidati za veleposlanike in generalne konzule na GZS 

20. junij 2017, GZS, Dvorana A 

 Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Ministrstom za zunanje zadeve organizira 

poslovna srečanja s kandidati za veleposlanike in generalne konzule, ki se bodo odvijala 20. 

junija 2017 od 12:30 do 15:00, v prostorih GZS (dvorana A, 1. nadstropje). Več… 
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7. mednarodni »IoT – Internet of Things« dogodek 

Living bits and things 2017 

 

Kraj: Bled, Golf Hotel 

Datum: 19.6. – 20.6.2017, Bled, Slovenija 

Organizator: Eurocon d.o.o. 

Kontakt: , +386 59 366 660, info@livingbitsandthings.com 

 

 Spoštovani, 

Vabimo, da se udeležite sedmega tradicionalnega IoT dogodka Living bits and things 2017. Gre za 

vodilni mednarodni poslovno-tehnološki dogodek s področja interneta stvari – IoT (Internet of 

Things) v regiji osrednje in vzhodne Evrope z najdaljšo tradicijo. 

 

Dogodek poteka dva dneva v juniju in pritegne vrhunske govorce iz vsega sveta, najbolj inovativna 

slovenska in tuja podjetja s področja tehnologij IoT. Na interaktivnih delavnicah, predstavitvah in 

okroglih mizah se vsako leto povežejo med seboj srednja in mala podjetja z velikimi podjetji 

na eni ter zagonskimi podjetji na drugi strani. Zaradi mednarodne udeležbe poteka dogodek 

tradicionalno že vse od svojih začetkov v angleškem jeziku. VEČ o DOGODKU in letošnji PROGRAM… 

 

Vljudno vabljeni! 

https://www.gzs.si/Dogodki?OrganizatorID=42
https://www.gzs.si/dogodki/20-6-2017/mrezenje-s-kandidati-za-veleposlanike-in-generalne-konzule-na-gzs
http://www.livingbitsandthings.com/
http://www.livingbitsandthings.com/
http://www.livingbitsandthings.com/about-event.html
http://www.livingbitsandthings.com/agenda.html


 

 

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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Pričakovana proizvodnja

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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25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
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25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
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Pričakovano skupno povpraševanje

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



 

 

 

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 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 Francosko podjetje, ki deluje v industrijskem sektorju išče izvajalca za 
preoblikovanje kovinskih cevi  
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/95a35545-922a-
4b80-9c9c-0473ebe9d14f?OrgaId=si00136 

EEN-03 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. 
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b8e03d1-53a4-
4947-ab13-aa1c7e1006f3?OrgaId=si00136   

EEN-04 Podjetje išče potencialne partnerje s področja avtomobilizma, vetrne energije 
ter gradbenih in kmetijskih strojev v okviru proizvodnega sporazuma. Celoten 
opis na sledeči povezavi: 
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b23fa48-763c-
4b45-bd01-bf1d83aa19fe?OrgaId=si00136  

EEN-05 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. 
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2b94acc0-2260-
4112-86be-76e9f84f0bd1?OrgaId=si00136  

EEN-06 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. 
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/12a0974e-2a6e-
4bb2-947d-111b9d9779b1?OrgaId=si00136  

 
 

http://www.een.si/
http://www.borza.org/
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://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/95a35545-922a-4b80-9c9c-0473ebe9d14f?OrgaId=si00136
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/95a35545-922a-4b80-9c9c-0473ebe9d14f?OrgaId=si00136
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b8e03d1-53a4-4947-ab13-aa1c7e1006f3?OrgaId=si00136
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b8e03d1-53a4-4947-ab13-aa1c7e1006f3?OrgaId=si00136
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b23fa48-763c-4b45-bd01-bf1d83aa19fe?OrgaId=si00136
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b23fa48-763c-4b45-bd01-bf1d83aa19fe?OrgaId=si00136
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2b94acc0-2260-4112-86be-76e9f84f0bd1?OrgaId=si00136
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2b94acc0-2260-4112-86be-76e9f84f0bd1?OrgaId=si00136
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/12a0974e-2a6e-4bb2-947d-111b9d9779b1?OrgaId=si00136
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/12a0974e-2a6e-4bb2-947d-111b9d9779b1?OrgaId=si00136


 

 

Dodatne informacije:  
Petra Arzenšek 
Področje mednarodnega poslovnega sodelovanja 

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