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€-VOX @ GLAS KOVINARJEV 
 

 Informacije za člane Združenja kovinske industrije  

 
 
 
 
 
 
 

november - december 2016 

 
 
 

Vsebina: 
 
 

1. Projekt 3xZDRAVo uspešno zaključen! 

2. Projekt skillME: Novičnik št. 4 

3. Naša stališča, naš komentar…:   DigitAgenda 2016, slovenski 

proračun na prepihu,… 

4. »Plačni kažipot« 

5. Zakonodajni kompas: 90 milijonov za razbremenitev plač, 

poenostavljeno letno poročanje AJPES-u,… 

6. Povabimo vas: Delavnica »Kako do uspešnega poslovnega 

modela in nastopa v Indiji 

7. Poslovne tendence v naših dejavnostih 

8. Borza poslovnih priložnosti 

https://vrhgospodarstva.gzs.si/vsebina/DigitAgenda-2016
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1. USPEŠEN ZAKLJUČEK PROJEKTA 3XZDRAVo! 

 

 

 

 
Konec oktobra se je na Združenju kovinske industrije uspešno zaključil še en 
projekt promocije zdravja na delovnem mestu – 3xZDRAVo.  
 
S prijavljenim projektom promocije zdravja in zdravega življenjskega sloga na delovnem 
mestu smo delavcem v podjetjih, ki skupaj zaposlujejo okoli 20.000 ljudi, predstavili in 
pomagali uveljaviti dejavnosti promocije zdravja in zdravega življenjskega 
sloga na delovnem mestu, projekt pa je dodatno prispeval k višji stopnji osveščenosti 
o pomenu zdravja ciljnih skupin ter posledično k boljši skrbi za zdravje in manjši uporabi 
zdravstvenih storitev. 
 
Glede na dosedanje izkušnje, ki jih je Združenje kovinske industrije pridobilo tekom 
izvajanja projekta 3xZDRAVo, in glede na odzive podjetij kovinske industrije, ki so 
sodelovala v projektu, projekt nadaljuje začrtano pot promocije zdravja na 
delovnem mestu, ki se je pričela že z njegovim predhodnikom, projektom poZDRAV. 
Izpeljanih je bilo veliko novih korakov, ki so podjetja slovenske kovinskopredelovalne 
industrije »opremili« s potrebnim zavedanjem, znanjem in vsebinam, ki so in bodo 
omogočile sistematičen in k rezultatom usmerjen pristop, boljšemu zdravju delavcev in 
ostalim pozitivnim učinkom, ki omogočajo fizično in psihično zdravje posameznika in 
družbe. 
 
Glavni cilj projekta »osveščanje o pomembnosti in načinih promocije zdravja na delovnem 
mestu« je bil dosežen z aktivnostmi osveščanja v okviru projekta, ki so prispevale k višji 
stopnji osveščenosti o pomenu zdravja ciljnih skupin ter posledično k boljši skrbi za 
zdravje, zmanjševanju absentizma in manjši uporabi zdravstvenih storitev.  
 
Z detekcijo, promocijo in razširjanjem dobrih praks pri promociji zdravja na delovnem 
mestu, analizo delovnih mest, z izdelavo in distribucijo promocijskih gradiv ter izvedbo 
delavnic za obvladovanje psihosocialnega aspekta zdravja na delovnem mestu smo tako 
ponovno dosegli osnovni in glavni namen projekta »predstaviti in pomagati 
uveljaviti dejavnosti promocije zdravja in zdravega življenjskega sloga na 
delovnem mestu«. 
 
Ocenjujemo, da se bodo učinki akcij in dogodkov projekta kazali skozi čas; ti se bodo 
opazno povečali, če se bodo aktivnosti nadaljevale še na višji ravni – trajnostno, kar 
pomeni, da je smiselno nadaljevati z aktivnostmi promocije zdravja na delovnem mestu, 
tako z obstoječimi promocijskimi materiali kot tudi skozi morebitne nadaljnje projekte.  
 
Pomembno bo tudi nadaljnje zagotavljanje sinergije učinkov in »združevanja« med 
različnimi ali podobnimi projekti, kjer bo to smiselno in mogoče, vsekakor pa vse to lahko 
povežemo v pristop, ki bo izboljšal možnosti za nove storitve. Možnosti sodelovanja bo 
predvsem pri enovitem pristopu, informiranju, popularizaciji ter pripravi skupnih 

https://pozdrav.gzs.si/
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konferenc, dogodkov in seminarjev. Pri takem pristopu dosežemo tudi pomembno 
dodano vrednost – izmenjava izkušenj in najboljših praks med projekti (in 
udeleženci) ter možnost ponuditi (tudi v obliki knjižic) posamezne produkte v 
pakete.  
 
Iz vsega navedenega lahko zaključimo, da je bil tako kot predhodni projekt promocije 
zdravja na delovnem mestu poZDRAV, sofinanciran  s strani ZZZS, tudi projekt 3xZDRAVo 
deležen zelo dobrega odziva, saj so bila podjetja po udeležbi in vseh odzivih z vsemi 
izpeljanimi aktivnostmi zelo zadovoljna. Da smo lahko dosegli in bomo v prihodnosti še 
naprej dosegali te cilje tudi na ravni panoge, pa mora biti sistem promocije zdravja v 
kovinski industriji še naprej grajen na obstoječi praksi za varnost in zdravje pri delu, 
promociji zdravja na delovnem mestu in promociji zdravja nasploh.  
 

Začnimo že danes in poskrbimo za več zdravja, več zadovoljstva 
in večjo storilnost v slovenski kovinski industriji! 

 
 

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. 
  

 

 
 

2. Projekt skillME: Novičnik  št. 4 

 

 

 
 
 
V sklopu projekta skillME je izšel »Novičnik« št. 4 

 
 
 

Izpostavljamo:  
 
Po tretjem projektnem sestanku v Zagrebu, ki je potekal 9. decembra 2015, so se partnerji 
sestali na četrtem partnerskem srečanju, ki je potekal 18. in 19. maja v Bratislavi. 
Srečanje so gostili slovaški projektni partnerji iz organizacij ZEP SR, SIOV in SPEST. 
Sestanek, ki je trajal dva dni, je združil 32 sodelavcev iz 12 partnerskih organizacij. 
 

https://www.gzs.si/skill-me/
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Redni sestanek je bil namenjen podrobnemu pregledu poteka projekta, diskusiji o glavnih 
dosežkih, potencialnih izzivih, nadaljnjih korakih in ostalih odprtih vprašanjih. 
 
Več v Novičniku, ki je priloga temu biltenu. 
 

 

 

Projekt skillME sofinancira Evropska komisija in je del programa Erasmus+. 

 

 

3. Naša Stališča…naš komentar… 

(vir: GZS) 
 

 DigitAgenda 2016 je objavljena 

GZS je v petek objavila Agendo za digitalizacijo, DigitAgendo 2016, ki je bila 

osrednja tematika letošnjega Vrha slovenskega gospodarstva. DigitAgendo 2016 

je pripravljalo 42 gospodarstvenikov, v njej pa je zbranih 30 priporočil Vladi RS in 

podjetjem. Njeno vsebino bosta na Bledu komentirala tudi ministra za javno 

upravo ter gospodarski razvoj in tehnologijo, Boris Koprivnikar in Zdravko 

Počivalšek. Več  

 

https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=3214&l=20177&ce=443603944


 

 

 

 Slovenski proračun na prepihu: bruseljski zadržki upravičeni  

Evropska komisija je potrdila oceno, da zdajšnjo gospodarsko rast zmotno 

jemljemo kot samoumevno in je ne izkoristimo za zniževanje javnega dolga. 

Strukturni javno-finančni primanjkljaj celo še povečujemo. Več 

 

 Še pomnite leto 2007? 

Brzdanje apetitov v javnem sektorju je nujno, da ne bi spet padli na izpitu javno-

finančne vzdržnosti in dodatno obremenjevali gospodarstva. Slednje vodi v nižje 

plače javnih uslužbencev na srednji in dolg rok. Več 

 

 Kaj si lahko obetamo po Trumpovi zmagi?  

Dolar bo šibkejši, cene surovin bodo padle (fosilna goriva, nafta, premog, plin), 

cena zlata pa bo še narasla. Koliko bo to kratkoročni, koliko pa bolj dolgoročni 

učinek? 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. 
 
 

https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=3214&l=20173&ce=443603944
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=3214&l=20174&ce=443603944
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=3214&l=20175&ce=443603944
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


 

 

 

NAŠI DOSEŽKI 
 

90 milijonov za razbremenitev plač, toda … 

Državni zbor RS je dokončno potrdil sveženj davčnih sprememb, imenovanih davčno 
prestruktururanje. Med njimi je tudi razbremenitev plač, po trditvah ministrstva za finance 
vredno 106 milijonov, po oceni Analitike GZS pa 90 milijonov evrov. Kot je znano, je GZS 
dolgo zahtevala razbremenitev plač, kar se je končno zgodilo. Vendar pa po našem 
prepričanju to ni bila dovolj velika razbremenitev plač, obenem pa je koalicija izglasovala 
tudi dvig stopnje davka od dohodka pravnih oseb. Več 
 

26 novih ponudb za člane GZS  

V septembru in oktobru se je 26 podjetij odločilo za posebno ponudbo članom GZS. Ta 

hip najbolj atraktivne so ponudbe na področjih izobraževanja in svetovalnih dejavnostih. 

Več  

 
 

Poenostavljeno letno poročanje AJPES-u 

GZS-Zbornica računovodskih servisov je na podlagi pobud svojih članov nekaj let 

opozarjala AJPES na možno poenostavitev oddajanja letnih poročil. S 1. Januarjem 2017 

AJPES pri oblikovanju poenotenih obrazcev sledi načelu prijaznega odnosa do strank – 

poročevalcev, tako s filtri pri izboru vrste poslovnega subjekta, vgrajenimi avtomatskimi 

seštevki, temeljna novost pa je poročanje v evrih s centi, s čemer AJPES sledi poročanju 

davčnemu organu. 

 

PREDPISI… 

 

V PRIPRAVI 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju 

omejevanja konkurence 

S predlaganim zakonom se prenaša Direktiva 2014/104/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 26. novembra 2016 o nekaterih pravilih, ki urejajo odškodninske tožbe po 

nacionalnem pravu za kršitve določb konkurenčnega prava držav članic in Evropske 

unije. Tako predlog med drugim določa pravila za učinkovitejše zasebnopravno 

izvajanje kršitev konkurenčnega prava oziroma pravila za učinkovito uveljavljanje 

pravice do nadomestila za škodo, povzročeno s kršitvami konkurenčnega prava Več... 

 

 

 

https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=3122&l=19489&ce=444056894
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=3214&l=20172&ce=443603944
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=2986&l=18467&ce=443267900


 

 

 

6. POVABIMO VAS… 

Vir (CEMP) 

  

DELAVNICA: Kako do uspešnega poslovnega modela 

in nastopa v Indiji 
Datum: 11.01.2017 09:00 - 11.01.2017 11:00 

Kraj: GZS, Dvorana E 

Organizator: Mednarodno poslovanje/CEMP,  

Novinarsko središče GZS 

Kontakt: Nataša Turk, 01 58 98 152, natasa.turk@gzs.si  

 

Vljudno vabljeni k udeležbi na delavnici v organizaciji GZS, preko katere boste lahko 
pridobili praktične izkušnje iz prve roke, kako uspešno plasirati izdelke in storitve 
v segment B2G, B2B, in B2C najhitreje rastočemu velikemu gospodarstvu na svetu, 
Indiji. 
 

TEMATIKA: 

I. Priložnosti za podjetja iz Slovenije. 

II. Podporni politično-gospodarski establishement in nove priložnosti. 

III. Obdobje 2017-2020 v luči prihajajoče digitalizacije v Indiji. 

IV. Oblikovanje učinkovitega lastnega poslovnega modela. 

V. Dobre prakse slovenskih podjetij v segmentih B2G, B2B in B2C. 

 
Več informacij od dogodku, kotizaciji ter prijava pa na povezavi 
https://www.gzs.si/dogodki//11-1-2017/uspesen-poslovni-model-v-indiji.  

 

Vljudno vabljeni! 
 

https://www.gzs.si/Dogodki?OrganizatorID=42
mailto:natasa.turk@gzs.si
https://www.gzs.si/dogodki/11-1-2017/uspesen-poslovni-model-v-indiji


 

 

 

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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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

29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic

30 Proizvodnja drugih vozil in plovil

33 Popravila in montaža strojev in naprav
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Pričakovano zaposlovanje

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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Pričakovan izvoz

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
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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



 

 

 

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 Ukrajinsko podjetje, specializirano za proizvodnjo traktorskih prikolic in kmetijskih 

strojev išče distributerje.  

EEN-02 Špansko podjetje, specializirano za razvoj in proizvodnjo kovinskih mehanskih delov, 

ponuja svoje storitve kot zunanji izvajalec.  

EEN-03 Britanski proizvajalec strojev za pakiranje in predelavo išče zastopnike in distributerje 

EEN-04 Nemško podjetje, specializirano za izdelavo delov iz krivljene žice in vzmeti, ponuja 

sklenitev sporazuma o proizvodnji in podizvajalske pogodbe 

EEN-05 Francosko MSP, specializirano za razvoj in proizvodnjo pogonskih sistemov za plovila 

išče industrijska podjetja, ki lahko strojno izdelujejo ohišja za velike povratno-

redukcijske in koračne menjalnike iz litega železa na podlagi sporazuma o oddajanju 

del podizvajalcem 

 
 
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/
mailto:petra.arzensek@gzs.si
http://www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_kovinske_industrije

