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1.  SkillME: pilotna usposabljanja za dijake in zaposlene 

2. Naša stališča, naš komentar…:  delovna reforma, 

pametna zdravstvena reforma 

3. »Plačni kažipot« 

4. Zakonodajni kompas: nove dajatve na elektriko ne bo! 

5. Povabimo vas:  …napotovanje delavcev – novosti Zakona o 

čezmejnem izvajanju… 

6. Poslovne tendence v naših dejavnostih 

7. Borza poslovnih priložnosti 

 

 



 

 

1. RAZVIJAMO NOVE KOMPETENCE 

 
Dijaki Šolskega centra Celje med izobraževanjem o CAD/CAM programih, kjer se usposabljajo za 

programiranje petosnega frezalnega stroja. Foto: ŠC CELJE 
 

GZS-Združenje kovinske industrije je v okviru projekta skillME v sodelovanju z 
nacionalnimi partnerji CPI in ŠC CELJE ter pridruženo šolo ŠC KRANJ izvedel pilotna 

usposabljanja za dijake in zaposlene na področju BRANJA TEHNIČNE 

DOKUMENTACIJE, CAD/CAM, STROJNEGA VIDA in KOMPOZITNIH MATERIALOV. 

 

Erasmus+ projekt Skills in Metal and Electro Industry ali skillME je triletni mednarodni 

projekt pod vodstvom GZS-Združenja kovinske industrije, ki povezuje izvajalce poklicnega 

izobraževanja, nacionalne regulativne partnerje in predstavnike kovinske in elektro industrije 

držav članic EU Slovenije, Hrvaške, Latvije in Slovaške.  

 

Konzorcij partnerjev je v okviru projekta identificiral najbolj razširjene kompetenčne vrzeli na trgu 

kovinske in elektro industrije v sodelujočih državah in širše, določil štiri najbolj pereče 

manjkajoče kompetence in oblikoval usposabljanja tako za dijake kot v skrajšani verziji tudi 

za zaposlene, s pomočjo katerih bodo udeleženci pridobili ključna znanja s področja branja 

tehnične dokumentacije (elektro in strojništvo), CAD/CAM, strojnega vida in kompozitnih 

materialov.  

 

ŠC Celje in ŠC Kranj trenutno izvajata programe usposabljanja z vseh štirih področij tako za dijake 

kot tudi zaposlene, v okviru katerih bodo oblikovani programi pilotno preizkušeni in nadgrajeni, 

ob koncu projekta pa bodo nacionalni regulativni partnerji izdelali strategije za vključitev 

izobraževalnih programov v obstoječe sisteme poklicnega izobraževanja in jih ponudili 

zainteresiranim podjetjem kot možno obliko nadgradnje znanj njihovih zaposlenih. 

 

Projekt, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Erasmus+, poteka od novembra 

2014 do oktobra 2017. Več informacij je na voljo na https://www.gzs.si/skill-me-slo. 

 

 

 

 
 

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske komisije. 
Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije. 

https://www.gzs.si/skill-me-slo


 

 

2. Naša Stališča…naš komentar… 

(vir: GZS) 
 

• Delovna reforma prinaša dodatne obremenitve za delodajalce  

Mini delovna reforma ne prinaša težko pričakovanih sprememb v smeri večje 

prožnosti na trgu dela, temveč le še dodatno zaostruje pogoje pri zaposlovanju in 

odpuščanju, so bili na novinarski konferenci soglasni predstavniki Obrtno-

podjetniške zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije in Združenja 

delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije. Predlagane spremembe treh zakonov 

(Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o inšpekciji dela in Zakon o urejanju trga dela) 

ne zasledujejo ciljev dokumenta »Za dostojno delo«, zato jih ne podpiramo in 

zahtevamo umik celotnega paketa predlogov zakonov. Več 

 

• Ključni predlogi in pripombe predstavnikov gospodarstva za 
pametno zdravstveno reformo  

 
Predstavniki vseh gospodarskih organizacij želimo zdravstveno reformo. Takšno 
reformo, ki bo omogočila kakovostno in dostopno zdravstvo za pošteno ceno. 
Želimo tudi aktivno sodelovati pri pripravi celovite zdravstvene reforme. Vendar 
ugotavljamo, da predlog, ki je na mizi, ni celovita zdravstvena reforma. Predvsem 
manjka reorganizacija zdravstva. 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/Si-
delodajalec/Pla%C4%8Dni-ka%C5%BEipot.  

 

 

 

https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=4102&l=25966&ce=441024311
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=4000&l=25184&ce=441204617
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


 

 

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 
 
Nove dajatve na elektriko ne bo 
GZS pozdravlja odločitev, da prispevka za prednostno dispečiranje zaenkrat ne bo. Breme 
prednostnega dispečiranja bi v večini nosilo gospodarstvo, 25 odstotkov pa gospodinjstva. 
Gospodarstvo je s to odločitvijo zavarovano pred najmanj 18 milijoni evrov dodatnih 
stroškov, po nekaterih ocenah pa naj bi za ta namen želeli zbrati še več sredstev. 
 
 

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) 

 

11APRIL2017 

 

Napotitev delavcev na delo - Novosti 
Zakona o čezmejnem izvajanju storitev 
Osrednji del seminarja bo namenjen seznanitvi z nedavno sprejetim Zakonom o 

čezmejnem izvajanju storitev, ki prinaša pomembne spremembe na tem področju. 

Na seminarju bo predstavljen tako evropski kot nacionalni zakonodajni okvir, ki se 

trenutno uporablja na področju napotitev delavcev na delo v drugo državo članico 

EU. 

Datum: 11.04.2017 09:00 - 11.04.2017 13:00 

Kraj: Dvorana C, 1. nadstropje GZS 

Organizator: Pravna služba 

Kontakt: Urška Bukovec 
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MAJ 

2017 

Investicijske priložnosti v Srbiji 
Datum: 18.05.2017 09:00 - 18.05.2017 18:00 

Kraj: GZS, Dvorana A 

Organizator: Mednarodno poslovanje/CEMP,  

https://www.gzs.si/Dogodki/11-4-2017/napotitev-delavcev-na-delo---novosti-zakona-o-cezmejnem-izvajanju-storitev
https://www.gzs.si/Dogodki/11-4-2017/napotitev-delavcev-na-delo---novosti-zakona-o-cezmejnem-izvajanju-storitev
https://www.gzs.si/Dogodki/Vsi-dogodki?OrganizatorID=39
https://www.gzs.si/Dogodki?OrganizatorID=42


 

 

Srbsko slovenski poslovni klub Slovenija 

,  

Stalna konferenca mest in občin Srbije 

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

V sodelovanju s »Srbsko slovenskim poslovnim klubom, Slovenija« in 

»Stalno konferenco mest in občin Srbije« tradicionalno organiziramo 

poslovno-informativno konferenco o priložnostih in pogojih za poslovno 

investiranje slovenskih podjetij v srbskih mestih in občinah. 
 

Svoje investicijske lokacije, primerjalne prednosti in spodbude, ki jih namenjajo 

tujim vlagateljem, bo predstavilo več srbskih mest in občin, ki so še posebej 

zainteresirane za pritegnitev vlagateljev in poslovnih partnerjev iz vrst slovenskih 

podjetij. O tokrat udeleženih mestih/občinah vas bomo obvestili v kratkem in vas 

hkrati povabili k udeležbi na poslovnem dogodku. 
Več… 
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2017 

Digital Enterprise Show – DES, Madrid 
Datum: 23.05.2017 00:00 - 25.05.2017 23:00 

Kraj: Madrid, Španija 

Organizator: Mednarodno poslovanje/CEMP 

Kontakt: Ines Čigoja, 01/5898 164, ines.cigoja@gzs.si 

 

Vljudno vabljeni k organiziranem obisku slovenskih podjetij na DES Digital Business 
World Congress, vodilni svetovni dogodek digitalne transformacije, ki bo potekal od 
23. do 25. maja 2017, v Madridu. 
 
Globalna platforma, ki omogoča udeležencem, da se naučijo, doživijo, izpolnjujejo, 

primerjajo in kupijo najbolj napredne rešitve. Udeležba dogodka je namenjena za vsa 
podjetja, ki so se pripravljena soočiti z izzivom digitalnega preoblikovanja svoja 
podjetja in postati del novega digitalnega gospodarstva. 

https://www.gzs.si/dogodki/18-5-2017/investicijske-priloznosti-v-srbiji
https://www.gzs.si/Dogodki?OrganizatorID=42
https://www.des-madrid.com/visit/
https://www.des-madrid.com/visit/


 

 

Med vodilne globalne partnerje se na kongresu vsako leto pojavljajo tehnološko 
dovršena in globalno prisotna podjetja, kot so Microsoft, IBM, Deloitte, Fujitsu, 
Accenture, Intel, LinkedIn, Siemens, Huawei, HP, Google itd. 
Program in prijava na dogodek 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) 
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Pričakovana proizvodnja

25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
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30 Proizvodnja drugih vozil in plovil
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https://www.gzs.si/dogodki/23-5-2017/digital-enterprise-show--des-madrid
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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 FRANCOSKO PODJETJE IŠČE IZVAJALCA ZA PREOBLIKOVANJE KOVINSKIH 
CEVI - BOFR20160620001 
Francosko podjetje, ki deluje v industrijskem sektorju išče izvajalca za 
preoblikovanje kovinskih cevi. Več… 

EEN-02 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 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… 

EEN-04 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… 

EEN-05 ROMUNSKO PODJETJE Z DOLGOLETNIMI IZKUŠNJAMI V TRGOVINI Z 
REZERVNIMI DELI ZA SKUTERJE IN MOTORNA KOLESA IŠČE DOBAVITELJE 
- EEN-NOV-2 
Romunsko podjetje s skoraj 10 letnimi izkušnjami v trgovini z novimi in 
rabljenimi rezervnimi deli za skuterje in motorna kolesa išče dobavitelje. 
Iščejo partnerje med proizvajalci originalnih rezervnih delov motornih koles 
in skuterjev za Aprilio, Hondo, Suzuki, Peugeot, Malaguti. Podjetje se zanima 
za sklenitev sporazuma o distribucijskih storitvah. Več… 

 
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/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1025/Francosko-podjetje-i%c5%a1%c4%8de-izvajalca-za-preoblikovanje-kovinskih-cevi---BOFR20160620001
http://www.borza.org/Podro%C4%8Dja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1025/Francosko-podjetje-i%c5%a1%c4%8de-izvajalca-za-preoblikovanje-kovinskih-cevi---BOFR20160620001
http://www.borza.org/Podro%C4%8Dja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1025/Francosko-podjetje-i%C5%A1%C4%8De-izvajalca-za-preoblikovanje-kovinskih-cevi---BOFR20160620001
http://www.borza.org/Podro%C4%8Dja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1042/Rusko-podjetje%2c-ki-je-specializirano-za-proizvodnjo-in-distribucijo-kovinskih-izdelkov%2c-i%c5%a1%c4%8de-proizvajalce---BRRU20161114001
http://www.borza.org/Podro%C4%8Dja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1042/Rusko-podjetje%2c-ki-je-specializirano-za-proizvodnjo-in-distribucijo-kovinskih-izdelkov%2c-i%c5%a1%c4%8de-proizvajalce---BRRU20161114001
http://www.borza.org/Podro%C4%8Dja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1042/Rusko-podjetje%2c-ki-je-specializirano-za-proizvodnjo-in-distribucijo-kovinskih-izdelkov%2c-i%c5%a1%c4%8de-proizvajalce---BRRU20161114001
http://www.borza.org/Podro%C4%8Dja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1042/Rusko-podjetje%2c-ki-je-specializirano-za-proizvodnjo-in-distribucijo-kovinskih-izdelkov%2c-i%C5%A1%C4%8De-proizvajalce---BRRU20161114001
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://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/1105/Poljsko-podjetje-i%c5%a1%c4%8de-tuje-proizvajalce-rezervnih-delov-in-opreme-za-motorna-vozila---BRPL20170227001
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