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Spoštovani! 
 
Na prvem dnevu vseslovenskega »dneva oprtih vrat« za naše devetošolce je več kot 170 
podjetij svojim mladim obiskovalce in njihovim staršem predstavilo svoje delovne 
procese in zaposlitvene možnosti. Med njimi je bilo tudi 26 kovinarjev. Prepričljivca 
(98%) večina mladih je bila tako zadobvoljna z izvedbo dogodka, da bi se ga udeležili še 
enkrat. 
 
Ob izteku leta lahko izpostavimo, da smo uspešno zaključili naš projekt promocije 
zdravja poZDRAV, ki je bil med člani Združenja zelo dobro sprejet, zato si tudi v 2015 
želimo medsebojnega sodelovanja, saj bomo z aktivnostmi »zdravi na zdravem 
delovnem mestu« nadaljevali. 
 
Letos smo, in sicer že sedmič, sodelovali še pri organizaciji tradicionalnega »Dneva 
avstrijskih in slovenskih kovinarjev« ter enajsto leto zapored sodelovali pri soorganizaciji 
strokovnega posveta Avtomatizacija strege in montaže 2014 – ASM '14. Krajše povzetke 
dogodkov ter naše stalne rubrike si lahko preberete v nadaljevanju. 
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In še misel ob koncu leta: vaše aktivno članstvo v združenju nam je v čast in 
zavezo. Hvala zanj. Zahvala tudi za odzivnost pri prenekaterem iskanju 
informacij, potrjevanju usmeritev ter hitrim odgovorom na nekatere naše 
ankete.  
 
NAJ BO 2015 ZDRAVO, SREČNO IN USPEŠNO TAKO NA OSEBNEM, KOT 

NA POSLOVNEM PODROČJU! 
 

Janja Petkovšek  

1. 6 x 6 priporočil za več zdravja pri delu" - preprečujmo odvisnosti od alkohola, 
tobaka in drog  

V sklopu projekta poZDRAV (http://pozdrav.gzs.si/slo/) in "Leta zdravja v kovinski 
industriji", smo z junijsko številko biltena E–Vox/Glas kovinarjev pričeli z novo rubriko "6 x 
6 priporočil za več zdravja pri delu". Tematika je namenjena vsem direktorjem, vodilnim 
delavcem ter zaposlenim v kovinski industriji. Kovinska industrija, ki je eden izmed največjih 
delodajalcev v državi ni izvzeta iz koncepta zdravja na delovnem mestu, saj se vsakodnevno 
srečuje z dejavniki, ki jih bomo predstavili. Rubrika bo v vsaki številki predstavila eno izmed 
naslednjih šestih (6) tematik:  

� Zdravo in uravnoteženo prehranjevanje 

� Gibanje za zdravje in dobro počutje 

� Preprečujmo poškodbe pri delu 

� Preprečujmo odvisnosti od alkohola, tobaka in drog 

� Vključimo načela ergonomije na delovno mesto 

� Obvladajmo stres 

� V oktobrski številki biltena smo obravnavali tematiko »preprečevanja poškodb pri delu«, v 
tej številki E-VOX-a pa se bomo posvetili temi " preprečevanja odvisnosti od 
alkohola, tobaka in drog«. 

 

Dolgotrajno prekomerno pitje alkohola, kajenje tobaka in uživanje drog imajo lahko trajne 
posledice na naše delovne sposobnosti in na zasebno življenje, saj dokazano povzročajo številne 
hude bolezni ali pa poslabšujejo bolezenska stanja. 

 
1. NIKOLI NE PIJTE ALKOHOLA NA DELOVNEM MESTU 
Alkohol vpliva na psihofizične sposobnosti npr. na vid, ravnotežje, koordinacijo, fino motoriko, 
hitrost in ustreznost reakcij, pozornost, kritičnost itd., poveča tveganje za poškodbe na delovnem 
mestu (tudi doma in v prometu), povezan pa je tudi z nasiljem. Delavci, ki imajo težave z 
alkoholom, kar 16 x pogosteje izostajajo od dela, 2,5 x pogosteje zbolevajo in so 3,5 x pogosteje 
udeleženi v delovnih nezgodah. Delovna storilnost takšnega delavca se zmanjša za približno 25 
%. Zaradi dela pod vplivom alkohola lahko izgubite zaposlitev. 
 
2. OMEJITE PITJE ALKOHOLA V ZASEBNEM ŽIVLJENJU 
Dokazano je, da je verjetnost pojavljanja določenih bolezni in vzrokov smrti povezana s količino 
alkohola, ki jo dnevno popijemo. Zato ne prekoračujte meje manj tveganega pitja, to je tiste 
dnevne količine alkohola, pri kateri za večino ljudi velja, da je majhno tveganje za povzročitev 
škode na zdravju, vedenjskih sprememb ali drugih duševnih motenj. 
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3. PREPOZNAJTE ZASVOJENOST Z ALKOHOLOM 
Zasvojenost z alkoholom je bolezensko dogajanje z naslednjimi znaki: močna želja po pitju 
alkoholnih pijač, oslabljen nadzor nad količino zaužitega alkohola, spremenjena toleranca do 
alkohola (za isti učinek je potreben večji odmerek), odtegnitveni znaki ob prenehanju pitja, 
nadaljevanje s pitjem alkohola kljub jasnim dokazom o škodljivosti, pitje postane pomembnejše 
od običajnih življenjskih obveznosti. O sindromu zasvojenosti govorimo, če se pri uživalcu pojavijo 
v enem letu vsaj trije od navedenih znakov hkrati. 
 
4. POIŠČITE POMOČ - NISTE SAMI 
Če sumite, da imate težave s prekomernim pitjem alkohola ali celo z odvisnostjo, čim prej poiščite 
strokovno pomoč. V Sloveniji je na voljo veliko brezplačnih uspešnih programov za zdravljenje 
odvisnosti od alkohola, ki so na poti k zadovoljnemu življenju brez alkohola pomagali že številnim 
ljudem. Podatke o možnostih zdravljenja in dodatne informacije dobite v zdravstvenih ustanovah, 
centrih za socialno delo, na spletu. 
 
5. PRENEHAJTE KADITI 
Kajenje tobaka je eden vodilnih vzrokov obolevnosti in smrtnosti, saj je povezano z nastankom 
številnih bolezni. Zaradi odvisnosti od nikotina in odtegnitvenih znakov je odvisnost od tobaka 
opredeljena kot bolezen. Za uspešno opuščanje kajenja je priporočljivo, da poiščete strokovno 
pomoč in se vključite v enega od programov opuščanja kajenja. Podatke o možnostih zdravljenja 
in dodatne informacije dobite v zdravstvenih ustanovah in na spletu. 
 
6. PRENEHAJTE Z UŽIVANJEM DROG - POIŠČITE POMOČ 
Tudi uporaba nedovoljenih drog na delovnem mestu škodljivo vpliva na uspešnost, storilnost, 
povečuje število nezgod pri delu, število izostankov od dela itd. Dolgotrajno, redno uživanje drog 
lahko povzroča nepovratne spremembe centralnega živčnega sistema,poveča možnost infekcij ( 
HIV, hepatitis B,C) kar vodi v spremenjeno vedenje, doživljanje in čustveno odzivanje in seveda 
kronične bolezni ter prezgodnjo smrt. Če imate težave z uživanjem droge, obvezno poiščite 
pomoč strokovnjaka. Podatke o možnostih zdravljenja in dodatne informacije dobite v 
zdravstvenih ustanovah, centrih za socialno delo ter na spletu. 

 

Začnimo že danes in poskrbimo za več zdravja, več zadovoljstva in večjo 

storilnost v slovenski kovinski industriji! 
 

 

Vse materiale (plakati, brošure,…), ki obravnavajo zgornje teme pa lahko tudi naročite, in sicer na 
zkovi@gzs.si.  

 

2. DAN ODPRTIH VRAT SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA ZA MLADINO IN STARŠE! 

 

27. novembra 2014,  ob 16. uri smo prvič izvedli vseslovenski dan odprtih vrat našega 
gospodarstva za mladino in starše. Takrat je  več kot 170 podjetij po vsej Sloveniji  odprlo svoja 
vrata devetošolcem in njihovim staršem ter jim predstavilo delovne procese, naravo in pogoje 
dela v realnem delovnem okolju. 

Z akcijo, v kateri je sodelovalo več kot 170 podjetij in več kot 300 šol  prek Gospodarske zbornice 
Slovenije, Zavoda RS za zaposlovanje in Zavoda RS za šolstvo kot glavnih organizatorjev tega 
dogodka, smo mladini in njihovim staršem približali nekatere očem bolj skrite poklice ter ponudili 
čim več  koristnih informacij o delovnih procesih, naravi in pogojih dela v realnem delovnem 
okolju. Na tak način razbijamo številne stereotipe o »manj« oz. »bolj« priljubljenih  poklicih ter 
omogočamo spoznavanje obetavnih poklicev, ki jih slovensko gospodarstvo potrebuje. 
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Na obiske podjetij je bilo prijavljenih skoraj 2.500 staršev in njihovih otrok. Na vprašalnike, ki jih 
je pripravil Zavod RS za zaposlovanje, je v  podjetjih  odgovorilo 1.308 otrok in staršev po vsej 
Sloveniji, kar je nad pričakovanji, saj gre za prvi takšen vseslovenski dogodek in  je plod tesnega 
sodelovanja treh pomembnih ustanov na trgu dela: Gospodarske zbornice Slovenije, Zavoda RS 
za zaposlovanje in Zavoda RS za šolstvo. 

Veliko zanimanje staršev in otrok je bilo za podjetja s področja strojništva, elektro industrije, 
računalništva ter kemije, po sdurgi strani pa je bil obisk velik tudi na medisjkih centrih (televizija 
radio,…). Po prvih odzivih sodeč, so bili obiskovalci izjemno navdušeni nad takšno neposredno 
predstavitvijo podjetij oz. poklicev in kompetenc. 

Na dnevu odprtih vrat smo bili aktivni tudi kovinarji, in sicer je svoja vrata po vsej 
Sloveniji odprlo 26 podjetij iz kovinsko-predelovalne industrije, ki jih je obiskalo okoli 
300 šolarjev. Anketni vprašalnik je pokazal, da je kar 297 udeležencev, ki se je 
dogodka udeležilo, odgovorilo, da je dogodek izpolnil njihova pričakovanja, 295 pa bi 
se takšnega dogodka v prihodnje še udeležilo. 

Z Dnevom odprtih vrat slovenskega gospodarstva smo tako pomagali šolajoči  mladini in staršem 
lažje sprejeti odločitve, povezane z nadaljnjim izobraževanjem ter prispevali k prepoznavnosti 
poklicev, ki jih slovensko gospodarstvo potrebuje.   

 (vir: GZS in ZKovI) 
 

3. Sedmo poslovno srečanje avstrijskih in slovenskih podjetij s področja kovinsko 
predelovalne industrije, 

 
20. novembra 2014 je potekalo zdaj že sedmo poslovno srečanje avstrijskih in slovenskih podjetij 
s področja kovinsko predelovalne industrije, katerim so se tokrat prvič pridružila tudi podjetja 
plastično predelovalne industrije. ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana je srečanje organizirala v 
sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Prireditve 
se je udeležilo 8 avstrijskih in več kot 80 slovenskih podjetij.  Gostje iz Avstrije so najprej 
prisluhnili predavanju slovenskih strokovnjakov, ki so podali oceno stanja in prihodnosti slovenske 
kovinske in plastične industrije, v popoldanskih urah pa so med predstavniki podjetij potekali 
individualni B2B pogovori.  
 
Sodelujoča avstrijska podjetja, fotografije ter ostale novice s srečanja si lahko ogledate na 
povezavi http://www.advantageaustria.org/si/oesterreich-in-slovenia/news/local/20141121_-
_Prireditev_Metall.sl.html.  

 

4. AVTOMATIZACIJA STREGE IN MONTAŽE 2014 – ASM '14 

 
Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, v soorganizaciji z GZS – Združenjem kovinske 
industrije je 3. decembra 2014 tradicionalno priredila letni posvet na temo Avtomatizacija strege 
in montaže – ASM 2014. Posvet Avtomatizacija strege in montaže, ki je edini takšen posvet v 
Sloveniji, se je uveljavil kot mesto srečevanja, posvetovanja in aktivne izmenjave mnenj 
strokovnjakov s tega področja, predvsem pa tudi mesto, kjer lahko podjetja predstavijo svoje 
strokovne, raziskovalne in komercialne aktivnosti na področju širše avtomatizacije, še posebej pa 
strege in montaže.  
 
Na posvetu ASM '14 so bile obravnavane številne aktualne teme s področja avtomatizacije strege 
in montaže. Predstavljeni so primeri dobre prakse v podjetjih ter nekateri realizirani projekti, 
izkušnje pa so bile lahko v današnjih časih, ko gospodarska kriza nikakor ne pojenja, za 
udeležence posveta še posebej zanimive in koristne. Aktualne teme letošnjega posveta so bile 
učinkovitost proizvodnih procesov, uvajanje LEAN filozofije v proizvodni proces in dobre prakse s 
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tega področja, nadzor in krmiljenje procesov ter upravljanje s podatki. 
 
Glavni tematski sklopi na posvetu ASM'14 so bili: 
 
1. Inteligentna avtomatizacija in robotika. 
 
2. Inovativne rešitve  in vitka proizvodnja. 
 
3. Podjetja predstavljajo – dobre prakse. 
 
Več o posvetu ter fotogalerija na povezavi http://www.posvet-asm.si.  
 
 

5. Naša stališča…naš komentar… 

 

� Davčne blagajne s figo v žepu 
 
 
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) ostro zavrača uvedbo davčnih blagajn na način, kot se je 
danes odločila Vlada RS, ker s tem povzroča dodatno izčrpavanje gospodarstva. Koga ščitijo 
Socialni demokrati in celotna vlada: delavstvo, mlade in brezposelne ali nedotakljivi javni 
sektor?   
 
Kot je znano, na GZS že dlje časa podpiramo uvedbo sodobnih davčnih blagajn, ki omogočajo povezavo med 
Finančno upravo RS in poslovnimi blagajnami v realnem času. Vendar smo vedno zahtevali in zatrjevali, da 
je treba obenem z uvedbo davčnih blagajn znižati davčne stopnje. Le tako boj proti sivi ekonomiji opravičuje 
cilj, to pa je kaznovanje davčnih goljufov in razbremenitev poštenih davkoplačevalcev iz gospodarstva. 
Minister v aktualni in bivši vladi ter predsedujoči Socialnih demokratov Dejan Židan se je skoraj dve leti z 
vsemi štirimi upiral uvedbi takšnih blagajn. Zdaj, ko je izčrpal vse druge možnosti, da bi napolnil javne 
blagajne, pa jih uvaja, očitno zgolj z enim namenom - polnjenja javnih blagajn. Ker ne bo hkrati nižjih 
davčnih stopenj, kar so ob uvedbi davčnih blagajn storili na Hrvaškem, gre za novo vladno izčrpavanje 
gospodarstva, tokrat pod krinko boja za pravno državo.  
 
GZS zagovarja uvedbo sodobnih davčnih blagajn, vendar tako, da se bo hkrati z izkupičkom razbremenilo 
poštene gospodarske subjekte, ne pa polnilo proračun za potrebe tistih, ki jih minister Dejan Židan očitno 
zastopa v vladi, tudi na račun dodatnega obremenjevanja delavcev v gospodarstvu. 
Dejstva so namreč jasna. Socialni demokrati, ne samo z bojem proti sivi ekonomiji, ampak tudi s trmastim in 
nesmiselnim vztrajanjem pri trošarinah na sladkor v pijačah ter z nenehnim obremenjevanjem premalo 
obremenjenih oblik dela (študentskega dela, pogodbenega in honorarnega delo), a hkrati brez obljubljenega 
razbremenjevanja rednih delovnih razmerij, dodatno in načrtno obremenjujejo vse zaposlene v 
gospodarstvu. Vse v zaščito dodatnim prilivom za delovanje javnega sektorja. 
 
Ker je po dejanjih in besedah jasno, da se Dejan Židan in ministri iz njegove stranke vztrajno upirajo vsaki 
davčni reformi in reformi javnega sektorja v prid razbremenitvi gospodarstva, je jasno, da so zaščitnik 
interesov javnega sektorja - tudi na škodo delavstva, ki bi jih Socialni demokrati po svojem zgodovinskem 
poslanstvu morali najbolj ščititi. To se je najbolj nazorno pokazalo v zadnjih tednih. Medtem ko številnim 
podjetjem in njihovim zaposlenim zaradi napovedanih novih obremenitev grozijo odpuščanja, selitve 
proizvodnje in celo likvidacije podjetij, se Socialnih demokratov prav nič ne sliši, kaj šele da bi dvignili glas v 
bran delovnim mestom in delavcem. Še več, z aktivnim sodelovanjem pri izčrpavanju gospodarstva jih 
dodatno ogrožajo.  
 
Žal SD v vladi Mira Cerarja niso edini koalicijski partnerji, ki sledijo cilju dodatnega obremenjevanja 
gospodarstva. S svojimi ukrepi gospodarstvo in delovna mesta dodatno željo obremeniti tudi na drugih 
ministrstvih. Pri napovedanih višjih dajatvah za energetsko intenzivno industrijo so denimo soudeleženi 
ministrstvo za finance, ministrstvo za infrastrukturo in ministrstvo za okolje in prostor. Vsi z ministri, ki niso 
iz kvote SD. 
 
Kako vse je Dejan Židan opisoval domnevne davčne blagajne, ki to sploh niso: virtualne, lažje, 
kanadske ... 
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"Vlada se je odločila obdržati sedanji sistem, kanadski model davčnih blagajn: to pomeni, da morajo biti 
registrske blagajne opremljene z računalniškimi programi za izdajanje in hranjenje računov, ki onemogočajo 
naknadno popravljanje podatkov." 
O zadržanju stare rešitve, ki sploh niso davčne blagajne.  
5.12.2013 
 
"Prvega julija smo uvedli virtualne davčne blagajne." 
O uvedbi ukrepa obvezne uporabe računalniškega programa ali elektronske naprave, ki naj ne bi omogočal 
brisanja, popravljanja ali kakršnegakoli spreminjanja izvornega računa, kar sploh ni davčna blagajna. 
12.9.2013 
 
"Ker smo 1. julija vpeljali lažje davčne blagajne, je vlada želela počakati z odločitvijo tri mesece, da vidimo, 
kakšni so učinki te oblike blagajn."  
Opravičevanje, ker niso bilo uvedene prave davčne blagajne, s povezavo med sistemom Dursa in poslovnimi 
blagajnami v realnem času. 
19.9.2013 
 
"Imamo resen namen, da danes na vladnem odboru za gospodarstvo potrdimo nekatere nove ukrepe, med 
drugim tudi jasno določen datum, od kdaj bodo za vse veljale davčne blagajne. Predvideva se neposreden 
prenos podatkov v smislu ne le njihovega skladiščenja za namen inšpekcijskega nadzora, ampak posebnih 
lovilnih programov, ki bi omogočili, da se v realnem času ugotovi, če kje prihaja do poskusov prikrivanja 
plačevanja davščin." 
 
Napoved uvedbe sodobnih davčnih blagajn, 2.12.2014 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

� Vladni ukrepi: To je izčrpavanje gospodarstva! 
 
Vlada umika predloge ukrepov pod pritiski sindikatov javnega sektorja, ceno za to pa bodo očitno 
spet plačali zaposleni v gospodarstvu, ki jim ista vlada hoče naložiti nova bremena. To je 
nespametna, nesmiselna in diskriminatorna politika. Očitno tudi vlada dr. Mira Cerarja želi še 
dodatno izčrpati gospodarstvo, v katerem je od leta 2008 izgubilo službo že več kot 90.000 
delavcev, na drugi strani pa ni sposobna izpeljati ukrepov v javnem sektorju, ki v primerjavi z 
letom 2008 po različnih metodologijah zaposluje celo od 4.000 do 12.000 uslužbencev več.  
 
Mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS: »Vlada očitno namerava z dodatnim davčnim 
izčrpavanjem podjetij polniti proračunsko luknjo. Ne moremo z ogrožanjem delovnih mest, kar bo 
pomenilo še manj davčnih prilivov v javne blagajne, reševati države iz krize! Kdo se je spomnil 
tako nespametnega recepta?" 
 
Več na http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji/66289.  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

� GZS protestno zapušča pogajanja o socialnem sporazumu  
 

Še pred podpisom kakršnegakoli socialnega sporazuma nas je Vlada RS postavila pred dejstvo, da 
smo prisiljeni enostransko prekiniti pogajanja, saj je Vlada RS že sprejela odločitve, ki so v 
nasprotju s samim naslovom dokumenta, ki je predmet pogajanj - Socialni sporazum za 
gospodarsko rast in nova delovna mesta. Več na 
http://mediji.gzs.si/slo/sporocila_za_javnost/66351?pt=4414.  
 
_______________________________________________________________________________ 
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� Gospodarski memorandum 
 
Gospodarski memorandum predstavlja krovni dokument o 36 prioritetnih predlogih Vladi za 
ukrepe, ki bi Slovenijo pripeljali iz krize. Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) ga je 1. decembra 
2014 predala Vladi RS. Ob tej priložnosti je predsednik GZS, mag. Samo Hribar Milič, dejal: 
»Pričakujemo, da bo Vlada v skladu z obljubo na Vrhu slovenskega gospodarstva predloge 
preučila in nas o svojih stališčih čim hitreje obvestila.«. 
 
Gospodarski memorandum je nastal na podlagi treh projektov, ki smo jih na GZS v sklopu priprav 
na delovanje nove Vlade RS pripravili poleti, in sicer: 
 
projekta Kako do novih delovnih mest (popisa potenciala novih delovnih mest do leta 2020 s 
poudarkom na birokratskih ovirah in finančnih virih), 
prenovljene Agende malega gospodarstva (s poudarkom na 20 prednostnih ukrepih) in 
Gospodarske agende GZS za novo Vlado RS (s predlogi ukrepov za novo ekonomsko politiko). 
Vse navedene dokumente si lahko v slovenskem in angleškem jeziku pogledate v pripetih 
dokumentih na povezavi http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/za_uspesno_slovenijo.  
_______________________________________________________________________________ 
 
 

� Nove dajatve pomenijo: izgubo delovnih mest, selitev proizvodnje v tujino, 
zapiranje podjetij!  

 
 
Novembrska novinarska konferenca na GZS je nazorno pokazala, kako nesmiselne so nove 
dajatve, s katerimi nova vlada želi dodatno obremeniti predvsem energetsko intenzivna podjetja 
in industrijo brezalkoholnih pijač. Predstavniki podjetij so javno opozorili, da bo prišlo do 
množične izgube delovnih mest, selitve proizvodnje in kapitala v tujino, tudi celotna podjetja so 
ogrožena.  
 
Skupaj bo prizadetih več kot 100 podjetij v Sloveniji, od tega več kot 70 energetsko 
intenzivnih, številni proizvajalci brezalkoholnih pijač, k temu pa je treba prišteti še 
podjetja, ki z njimi poslovno sodelujejo. 
 
V priponkah vam najdete poziv ministrom, vsem poslancem državnega zbora in svetnikom v 
Državnem svetu, da ustavimo nesmiselne ukrepe Vlade RS. Obenem pa še naš komentar. Več na 
http://mediji.gzs.si/slo/66223.  
 
______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Več stališč in komentarjev si lahko ogledate na http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji.  

 
 

6. Spletne strani The Market Access Database 

V uporabo vam posredujemo predstavitev ter povezavo do spletne strani The Market Access 
Database (=MADB), ki jo je pripravila EU Komisija: http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm.   

Na tej spletni strani so dostopne razne zelo koristne informacije, ki so izvoznikom v 
EU pomembne pri dostopu do tujih trgov, npr.: carinske stopnje, formalni postopki, 
statistika, trgovinske ovire, sanitarne in fitosanitarne (=SPS) vsebine, pravila o 
poreklu ipd., kot tudi uvoznikom pri uvozu v EU.  

Za lažji začetek je na spletni strani video razlaga o uporabi strani v uradnih jezikih držav članic 
EU. Priporočamo vam, da se v fazi priprav za dostop do novih trgov ali pa za spremljanje izvoznih 
informacij na že obstoječih trgih v čimvečji meri poslužujete te spletne strani.  
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Dodatne informacije:  Alenka POLJANŠEK, višja svetovalka, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano; T: +386 (0)1 478 93 11; E: apoljansek@gov.si.  

 

7. 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. Številko za december 2014 (vključno s prejšnjimi številkami) najdete na povezavi: 
http://www.gzs.si/slo/62413.  

 

8. Zakonodajni kompas 

(vir: pravna služba GZS) 
Izšla je nova, 16. številka biltena "Zakonodajni kompas". Spodaj si lahko preberete nekaj 
zanimivih in koristnih vsebin. 
 
 
NAŠI DOSEŽKI 
 
1.600 obiskovalcev že na prvem Dnevu odprtih vrat 
 
Že na prvem Dnevu odprtih vrat slovenskega gospodarstva za mladino in starše, ki je bil 
namenjen poklicnemu informiranju in spoznavanju poklicev v realnem delovnem okolju za učence 
osnovnih šol, je 176 podjetij obiskalo okoli 1.600 osnovnošolcev, njihovih staršev in učiteljev. Dan 
odprtih vrat so 27. novembra organizirali GZS, Zavod RS za šolstvo in Zavod RS za zaposlovanje. 
V projekt se je vključilo več kot 300 šol, ki so obveščale učence in starše. Dan odprtih vrat je 
naletel na izjemno dober odziv medijev in celotne javnosti. Iz odgovorov na vprašalnik je 
razvidno, da so bili obiskovalci podjetij zelo zadovoljni z obiskom in bi se obiska v podjetjih 
ponovno udeležili.  
 
 

PREDPISI… 
 
Sprejeti 
 
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o seznamih naročnikov, seznamih 
gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih 
tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko 
naročanje 
 
V Uradnem listu RS, št. 80/2014 je bila dne 10.11.2014 objavljena Uredba o spremembah in 
dopolnitvi Uredbe o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, 
obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati 
oprema za elektronsko naročanje. Z Uredbo o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, 
določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki 
jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje so bile v pravni red Republike Slovenije 
prenesene priloge Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o 
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usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 z dne 30. 
4. 2004, str. 114). Nekatere priloge direktive so bile pozneje nadomeščene z izvedbenimi akti EU. 
Z objavljeno novelo uredbe se zato njena vsebina usklajuje z vsebino izvedbenih aktov EU. Zaradi 
nastanka, statusnih preoblikovanj ali prenehanja nekaterih zavezancev po ZJN-2 se s 
spremembami uredbe posodabljajo tudi seznam subjektov in kategorij subjektov javnega prava, 
seznam naročnikov, ki so državni organi in njihovi organi v sestavi ter lokalne skupnosti, in 
Informativni seznam naročnikov, ki jih uredba ureja v prilogah 3, 4 in 7. Več na 
http://www.uradni-list.si/1/content?id=119390#!/Uredba-o-spremembah-in-dopolnitvi-Uredbe-o-
seznamih-narocnikov-seznamih-gradenj-storitev-dolocenih-vrst-blaga-obveznih-informacijah-v-
objavah-opisih-tehnicnih-specifikacij-in-zahtevah-ki-jih-mora-izpolnjevati-oprema-za-elektronsko-
narocanje.  

 

Uredba o tehničnih zahtevah za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z 
energijo 

V Uradnem listu RS, št. 76/2014 je bila dne 24.10.2014 objavljena Uredba o tehničnih zahtevah 

za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo. Uredba v slovenski pravni red 
prenaša Direktivo 2009/125/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno 
zasnovo izdelkov, povezanih z energijo. V uredbi so predpisane zahteve, ki jih morajo izpolniti 
proizvajalci ter njihovi pooblaščeni zastopniki oziroma uvozniki, preden dajo proizvod na trg EU. 
Direktiva vzpostavlja okvir za določanje zahtev Evropske unije za okoljsko primerno zasnovo 
proizvodov, povezanih z energijo, z namenom zagotoviti prost pretok takšnih izdelkov na 
notranjem trgu in zagotoviti povečanje energijske učinkovitosti ter ravni varstva okolja. Direktiva 
se nanaša na proizvode, ki za svoje delovanje rabijo energijo (npr. električni proizvodi, plinski 
proizvodi), kakor tudi na proizvode, ki lahko bistveno vplivajo na rabo energije, kot so npr. okna, 
izolacijski materiali, vodne pipe. Posamezne skupine proizvodov, povezanih z energijo, morajo 
zadoščati zahtevam glede določene energijske učinkovitosti, da se lahko tržijo na tržišču EU. Več 
na http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ur/u2014076.pdf#!/u2014076-pdf.  

V pripravi 

Predlog Zakona o spremembi Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-G) 

Na spletnih straneh Ministrstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo je bil novembra 2014 

objavljen Predlog Zakona o spremembi Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-G). Predlog zakona 
odpravlja nedoslednost prenosa točke b člena 9 Direktive 85/374/ES, ki določa, da vrednost 
škode na drugi stvari, ki jo je proizvajalec dolžan povrniti, če je poškodovana stvar običajno 
namenjena za osebno uporabo in jo je oškodovanec uporabljal pretežno za osebno uporabo, 
dosega 500 eurov. S predlagano spremembo zakona se omejuje višino škode na drugi stvari, ki jo 
je proizvajalec dolžan povrniti, in sicer je proizvajalec dolžan škodo na drugi stvari povrniti le, če 
škoda dosega vrednost 500 eurov. Več na 
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DNT/varstvo_potrosnikov_in_konkure
nce/predlogi_predpisov/ZVPot_-G_11-11-2014.pdf.  

 

VPRAŠALI STE… 
 
 Ali mora upnik, ki predlaga stečaj nad pravno osebo, plačati stroške stečajnega 
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postopka? 
 
Ne glede na novelo - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E), se v primeru, če je 
predlagatelj stečaja nad pravno osebo upnik, predujem za kritje začetnih stroškov stečajnega 
postopka še vedno plačuje in je predpostavka za začetek stečajnega postopka. Novela ZFPPIPP-E 
je sicer prinesla novost glede neplačevanja predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega 
postopka v primerih, ko dolžnik - pravna oseba nima sredstev za plačilo predujma in je sam 
predlagatelj stečaja. Oprostitev torej velja za dolžnika, ne pa za upnika kot predlagatelja začetka 
stečajnega postopka. V primeru, da začetek stečajnega postopka predlaga upnik, pa ima ta 
pravico do vrnitve založenega zneska predujma po pravilih o plačilu stroškov stečajnega 
postopka, če vrednost unovčene stečajne mase presega znesek stroškov - ki sestavljajo 
predujem. Če je torej unovčena stečajna masa višja od založenega predujma za kritje začetnih 
stroškov stečajnega postopka, ima upnik pravico do povrnitve plačanega oziroma založenega 
predujma. 
 
 

9.  Povabimo vas… 

 Srečanja podjetij na Energy Days Graz 2015 

V okviru strokovnega sejma HÄUSLBAUMESSE se bo v četrtek, 15. januarja 2015, med 14. in 18. 
uro na sejmišču v Gradcu (Avstrija) odvijal dogodekENERGY DAYS GRAZ 2015. 

Poudarek srečanja z naslovom »Energy Efficient Construction« bo na solarni tehnologiji, 
fotovoltaiki, ogrevanju, hlajenju in ventilaciji, biomasi ter upravljanju z odpadnimivodami. 
Kooperacijsko srečanje je odlična priložnost za izmenjavo informacij in izkušenj ter navezavo 
stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji, raziskovalnimi institucijami kot tudi za individualne 
sestanke. 

Udeležba na dogodku je brezplačna. 

Registracija in ostale informacije dobite na povezavi 
http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/mednarodno_poslovanje/66181.  

 
 

10. 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
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Pričakovano zaposlovanje

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

nov.13 jan.14 mar.14 maj.14 jul.14 sep.14 nov.14

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

 
 

Pričakovan izvoz
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Pričakovano skupno povpraševanje
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11. 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  Turško podjetje, specializirano za izdelavo aluminijastih profilov in aluminijastih delov 
za solarne sisteme išče podizvajalce. Potencialni partner bo  izdeloval aluminijaste dele za solarne 
sisteme po zahtevah naročnika. Od partnerjev se pričakuje prilagodljivost, zanesljivost in izkušnje 
na sorodnem področju. 
  
EEN-02  Nemško podjetje, specializirano za razvoj, proizvodnjo in distribucijo komponent za 
avtomobilsko industrijo išče proizvajalce elastomernih izdelkov kot dobavitelje za elastomerne-, 
kovinske-elastomere in plastično-elastomerne dele. Še posebej se išče dobavitelj velikih 
gumijastih tesnil. Dobavitelj mora biti ISO 9001 certificiran in mora imeti izkušnje pri dobavi za 
avtomobilski sektor. TS 16949 certifikat je tudi dobrodošel. 
 
EEN-03  Britansko podjetje za obnovo kuhinj išče "nestandardno" pohištvo in okovja visokih 
kakovosti za izboljšanje videza in funkcionalnosti obnovljenih kuhinj. Podjetje ponuja distribucijski 
sporazum ali zastopništvo.  
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EEN-04  Poljsko podjetje, ki deluje v sektorju solarne energije išče dobavitelje vijakov za 
vijačenje plošč solarnih naprav. Podjetje ponuja proizvodni sporazum z industrijskimi partnerji iz 
Evrope. 
 
EEN-05 Turški proizvajalec traktorskih in avtomobilskih rezervnih delov, tesnil, antivibracijskih 
gradnikov/elementov išče trgovske agente, zastopnike in distributerje. 
 
EEN-06 Britansko podjetje je razvilo inovativne plastične zabojnike za skladiščenje premoga, 
lesnih pelet, soli za posipanje ali krmil. Podjetje je za zabojnike prejelo nagrado za oblikovanje 
proizvoda, ki je trenutno v proizvodnji. Širitev družbe je omejena z visokimi stroški proizvodne 
metode za izdelavo zabojnika. Podjetje zato išče podizvajalca, ki ima na voljo tehnologijo in 
strojne naprave za modeliranje oz. brizganje in izdelavo orodja in ki lahko zagotavlja izdelavo 
zahtevanih brizganih sklopov zabojnika. 
 
EEN-07 Britansko podjetje z bogatimi izkušnjami pri načrtovanju in vgradnji LED razsvetljave 
v poslovnih stavbah ter pri dobavi in montaži sistemov obnovljivih virov energije in opreme, 
vključno s sistemi na biomaso, toplotnimi črpalkami ter solarnimi fotovoltaičnimi enotami, želi 
razširiti svojo paleto izdelkov zato išče partnerje, ki jim lahko ponudijo visoko kakovostno opremo 
in ustrezno tehnično podporo za naslednje energetsko učinkovite sisteme in naprave: LED – 
pametni in po meri narejeni inovativni izdelki za razsvetljavo, solarni PV sistemi, toplotne črpalke 
(obe varianti), sistemi za shranjevanje energije, male hidroelektrarne,  mini oz. majhne vetrne 
turbine primerne za zasebno rabo, mali priobalni sistemi daljinskega ogrevanja. 
 
EEN-08 Romunsko podjetje, dejavno na področju veleprodaje strojnega orodja, specializirano 
za prodajo in distribucijo pnevmatskega orodja in dodatkov, poliuretanskih lepil, TNT, išče tuje 
proizvajalce, ki delujejo na področju povezanih dejavnosti. Podjetje ponuja distribucijo izdelkov v 
Romuniji. 
 
EEN-09 Poljski proizvajalec jekla in jeklenih delov išče proizvajalce kmetijskih strojev, da bi si 
pridobil licenco za proizvodnjo, proizvodno dokumentacijo in know-how. 
 
EEN-10 Romunsko podjetje, specializirano za raziskave in proizvodnjo na področju varjenja, 
spajkanja in sorodnih tehnologij ter materialov išče potencialne partnerje, da bi razvili skupne 
projekte. 
  
Dodatne informacije: Aida Pidić, E: aida.pidic@gzs.si.  
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