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1. KATALOG PODJETIJ SLOVENSKIH KOVINARJEV – IZDAJA 2016 

 
V letu 2014 je bil izdan katalog Kovinska industrija Slovenije (Metal Processing Industry 
of Slovenia). Pripravljen je bil v tesnem sodelovanju s podjetji, ki podatkovno zbirko 
obogatijo s podrobnimi podatki o podjetju, svojih proizvodih in storitvah ter z drugimi 
pomembnimi informacijami, ki zanimajo tujo poslovno javnost. Katalog je bil izdan v 
angleškem jeziku in je bil v knjižni in elektronski obliki posredovan več kot 400-im 
poslovnim partnerjem.  
 
Januarja 2016 bo izšel nov katalog s svežimi informacijami. Pri tem lahko sodeluje 
tudi vaše podjetje, in sicer z vpisom v Katalog. Za večjo ažurnost podatkov vas 
prosimo, da preverite predstavitveno kartico vašega podjetja preko 
povezave http://anketa.sloexport.si, vpišete morebitne spremembe in potrdite 
verodostojnost vnesenih podatkov. V kolikor ste pozabili ali izgubili uporabniško ime, 
nam pišite na sloexport@gzs.si. 
 
V katalog lahko vpišete morebitne spremembe in potrdite verodostojnost objavljenih 
podatkov. Vpis in objava vseh podatkov vašega podjetja v Katalogu Združenja kovinske 
industrije sta za člane Združenja BREZPLAČNA, za vsa ostala podjetja pa je vpis v 
TISKAN KATALOG omejen, in sicer na osnovne podatke.  
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Še enkrat vas povabimo, da izkoristite odlično priložnost za predstavitev 
vašega podjetja in vaših proizvodov svetovni poslovni javnosti! 
 

2. DAN ODPRTIH VRAT SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA ZA MLADINO IN 
STARŠE - POVABILO K SODELOVANJU 

 
 
V lanskem letu 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, 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 obiske 
podjetij je bilo prijavljenih skoraj 2.500 staršev in njihovih otrok.  

Na tak način razbijamo številne stereotipe o »manj« oz. »bolj« priljubljenih  poklicih 
ter omogočamo spoznavanje obetavnih poklicev, ki jih slovensko gospodarstvo 
potrebuje. 

 

Veliko zanimanje staršev in otrok je bilo za podjetja s področja strojništva, elektro industrije, 
računalništva ter kemije. 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.   

 
Veseli bomo, če boste z nami letos pripravljeni sodelovati tudi Vi. 

 
Tako letos ponovno organiziramo,  »Dan odprtih vrat slovenskega 

gospodarstva za mladino in starše 2015«, ki bo potekal v četrtek, 26. 
novembra 2015 ob 16. uri. 

 
VABIMO VAS, DA SE NAM PRIDRUŽITE, VAŠO NAMERO NAM PROSIMO SPOROČITE ČIM PREJ 
OZ. NAJKASNEJE DO 02. 10. 2015. Kontakt za prijavo in dodatne informacije: Ana Žemva, 
ana.zemva@gzs.si, T: 01 5898 000; Željka Klisarić, zeljka.klisaric@gzs.si,  T: 01 5898 000  
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Še nekaj dodatnih informacij o dogodku: 
                 
ZAKAJ DAN ODPRTIH VRAT? 
Poklicno odločanje mladine na prehodu iz osnovne šole v srednješolsko izobraževanje, je 
težka naloga za učence in njihove starše. V Sloveniji mladi slabo poznajo poklice, še 
posebej tiste, ki so očem bolj skriti. Že tradicionalno se mladi redkeje odločajo za 
srednje poklicno oz. naravoslovno tehnično izobraževanje. Dan odprtih vrat je namenjen 
prav temu, da te poklice približamo učencem zaključnih razredov osnovnih šol.  
 
 
ZAKAJ VKLJUČUJEMO TUDI STARŠE?  
Ker starši igrajo pomembno vlogo pri poklicnem odločanju svojih otrok. Tudi starši 
nimajo dovolj informacij o poklicih, pogojih dela, trgu dela ali pa imajo nepravilne 
predstave o t.i. tehniških poklicih.  
 
 
ZAKAJ ODPREMO VRATA V POPOLDANSKEM ČASU?  
Predvsem zato, da se bodo obiskov podjetij udeležili tudi starši, ki pomembno vplivajo 
na poklicno odločanje svojih otrok.  
 
 
ZAKAJ VSA PODJETJA NA ISTI DAN?  
Ponovno želimo organizirati odmeven dogodek, ki bo medijsko močno podprt in v 
javnosti »slišan«. To bo še dodatno vplivalo na ozaveščanje in boljše poklicno 
informiranje celotne populacije učencev in staršev. 
 
 
KAKO SE PREDSTAVIM? 
Vsako podjetje se predstavi na način, ki ga samo izbere; lahko je samo ogled, 
vodena predstavitev, predavanje, predstavitev določenega poklica, pogovor z 
zaposlenimi… 
 
Glavni cilji dneva odprtih vrat so:  
• ponuditi učencem zaključnih razredov osnovnih šol in njihovim staršem več 

informacij o naravi dela, procesih, … v realnih delovnih okoljih, v regiji, 
kjer živijo; 

• razbiti stereotipe o »manj« in »bolj« priljubljenih oz. spoštovanih poklicih; 
• omogočiti mladim in njihovim staršem spoznavanje perspektivnih poklicev, 

ki jih naše gospodarstvo potrebuje. 
 
 
Organizatorji bodo poskrbeli, da bo dogodek tudi promocijsko dobro podprt, kar 
bo še dodatno prispevalo k promociji podjetja, panoge, poklicev. Več o dogodku 
ter aktualne novice pa na povezavi http://www.gzs.si/Dogodki/dan-odprtih-vrat-
slovenskega-gospodarstva-za-mladino-in-starse-2015-.  
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3. »Dan najboljše prakse 2015« - POVABILO 

 
 
Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav (SuSSI) vas vabi na konferenco »Dan 
najboljše prakse 2015«, ki bo potekala od 7. do 8. oktobra na Gospodarski zbornici 
Slovenije v Ljubljani. Konferenca je namenjena izmenjavi najboljših praks nenehnih 
izboljšav proizvodnih in s proizvodnjo povezanih procesih v slovenskih podjetjih ter širitvi 
znanj s tega področja. 
 
Kot vodilno osebo podjetja vas še posebno vabimo na udeležbo na 
dopoldanskem programu prvega dne konference, ki je vsebinsko usmerjen na 
menedžersko publiko.  
 
V tem delu bomo uvodoma prisluhnili predavanjem o dobrih menedžerskih praksah 
inovativnega vodenja v podjetjih Trimo in  RLS Merilna tehnika. Nato bo na naše 
srečanje prihrumel Puščavski lisjak Miran Stanovnik, ki bo natrosil številne uporabne 
primere inovativnosti v ekstremnih razmerah in pomena timskega reševanja izzivov. 
Sledila bo t.i. proaktivna kavarna, v kateri bomo udeleženci doživeli  »strastno« 
sodelovanje z ljudmi, ki res želijo nekaj premakniti naprej. 
 
V popoldanskem delu prvega dne bodo predstavljene dobre prakse iz slovenskih podjetij, 
zaključili pa bomo s prikazom, kako znajo mladi udejanjiti  svoje inovativne zamisli. 
Drugi dan bodo na programu tri delavnice s področja uvajanja konceptov vitkih 
procesov, vse pod vodstvom izkušenih praktikov. 
 
Na konferenci pričakujemo, kot vsako leto, dobrih sto udeležencev, torej vsaj sto 
razlogov, da se nam pridružite tudi vi. Mreženje in izmenjava izkušenj sta zagotovljena, 
prav tako vzdušje in strokovnost.  Želimo si, da bi za udeležbo spodbudili tudi vaše 
sodelavce oz. zaposlene.  
 
Za direktorje, predsednike in člane uprav podjetij, ki so člani GZS, priznamo 
za udeležbo na dopoldanskem programu 50% popust na kotizacijo. 
 
Podrobnosti programa in prijavnica se nahajajo v prilogi. Prijavnico (skenirano) pošljite 
na naslov dnp@gzs.si, kjer lahko dobite tudi dodatne informacije. Prijavite se lahko tudi 
s spletno prijavnico , na naslovu http://stalne-izboljsave.gzs.si/vsebina/Konference/Dan-
najboljše-prakse-2015, pa objavljamo tekoče informacije v zvezi s konferenco.  
 
 

4. Naša Stališča…naš komentar… 

(vir: GZS) 
 

� Gospodarstvo in delavci so skupaj ujetniki pogajanj Vlade RS in 
sindikatov javnega sektorja 

 

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) smo presenečeni nad današnjo 

novico, da je Stranka modernega centra navkljub jasnim signalom iz 

gospodarstva odločno »za« redefinicijo minimalne plače, v zameno pa 
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napoveduje določene ukrepe za izboljšanje konkurenčnosti. Zaradi dviga 

minimalne plače bodo lahko številna delovna mesta izgubljena, ogrožen pa 

tudi obstoj nekaterih podjetij. 
 
Ob prvi obletnici vlade celo finančni minister dr. Dušan Mramor opozarja, da še ni čas, 
ko bi lahko v varčevalnih ukrepih popustili. Hkrati pa je politika očitno spregledala 
gospodarstvo, kar je videti tudi ob današnji izjavi poslanske skupine SMC, da podpirajo 
redefinicijo minimalne plače. V zameno za pristop k pogajanjem v javnem sektorju, bodo 
ponovno kratko potegnili gospodarstvo in delavci. 
  
Res je, da imamo v Sloveniji trenutno ugodne napovedi gospodarske rasti, vendar vnovič 
poudarjamo, da še vedno krepko zaostajamo za bruto domačim proizvodom na 
prebivalca iz leta 2008! Zato je nesprejemljivo, da nekateri akterji v tej državi predlagajo 
rešitve, zaradi katerih bodo morala podjetja, ki po dolgih letih stagnacije končno spet 
lahko razmišljajo o novih projektih z vidika razvoja in investicij, ponovno zategniti pasove 
in dati državi (še) več. Leta 2008 smo imeli 8 mrd evrov konsolidiranega javnega dolga. 
Zdaj ga imamo 30 mrd evrov. Amortizirali smo negativne učinke krize z zadolževanjem, s 
tujim denarjem. Ob naslednji krizi te rezerve ne bomo imeli več, če je ne bomo zdaj, v 
nekoliko boljših časih, sami ustvarili. 
  
V večini podjetij, ki bi jih prizadela redefinicija minimalne plače, o razvojnih vlaganjih že 
v tem trenutku  ne morejo razmišljati. Dejstvo je, da že danes 48.000 (8%) zaposlenih 
pri pravnih osebah v javnem in zasebnem sektorju prejema minimalno plačo. 
Redefinicija minimalne plače bi privedla do tega, da bi se delež zaposlenih z minimalno 
plačo le še povečal. Najvišji delež minimalnih plač je v predelovalni industriji (11.000, 
23%), trgovini (8.100, 17%), drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (6.400,13%), 
izobraževanju (4.800, 10%) in gradbeništvu (4.500, 10%). Gre predvsem za dejavnosti 
in delovna mesta z nizko dodano vrednostjo na zaposlenega, kar sicer velja tudi za 
konkurenčne države. Siromašne plače so večinoma v siromašnih podjetjih. Če dvignete 
siromašne bruto plače v siromašnih podjetjih in panogah, neposredno ogrožate delovna 
mesta. Pri čemer je bruto minimalna plača v Sloveniji šesta najvišja v EU, po razmerju 
med minimalno in povprečno plačo pa je Slovenija celo zmagovalka med državami EU.  
  
Dodaten problem predstavljajo napovedani ukrepe v smeri razbremenitve gospodarstva. 
Ti so doslej – pri vseh vladah – ostali na papirju, na dnu predalov. V gospodarstvu 
preprosto ne moremo več verjeti nenehnim praznim obljubam različnih vlad. Tudi 
sedanja vlada doslej še ni pokazala odločne konkretne reformne iniciative, ne na 
davčnem, ne na delovnopravnem področju, še najmanj pa na zdravstvenem in 
pokojninskem področju. Pa mineva že leto dni od nastopa njenega mandata. Ali bo torej 
res uresničila obljube? Medtem pa bodo zaradi dviga minimalne plače številna delovna 
mesta ogrožena, če ne izgubljena. To ponovno pomeni večje socialne transferje iz 
proračuna in negativno spiralo z vidika konkurenčnosti. 
  
GZS je predlagala rešitev, ki bi imela enak učinek z vidika tistih, ki jih danes ščitimo 
(delavcev) - davčno reformo v smislu razbremenitve stroška dela, kar bo posledično 
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zagotovilo tudi višji neto znesek minimalne plače. Hkrati so nujne strukturne reforme, ki 
bodo zagotovile nižjo javno porabo. Istočasno! 
  
Vendar se država očitno ni pripravljena odreči pogači. Ni pripravljena pospraviti številnih 
anomalij v javnem sektorju in iz tega naslova omogočiti napredovanje in motivacijo 
dobrim javnim uslužbencem. Še več, želi dodaten kos pogače. Vsak dvig minimalne 
plače delavcu pomeni namreč nove davčne prilive v državne blagajne! 
 
  
Generalni direktor GZS, mag. Samo Hribar Milič: »Redefinicija minimalne 
plače bi bil socialni avtogol. Namesto da bi država zmanjšala pretirano 
obremenitev plač in tako omogočila, da delavci v žep dobijo več, jemlje zaradi 
dviga bruto plač tudi od tistih, ki imajo že sedaj najmanjše plače, več davka in 
drugih dajatev. Kar prav gotovo ni socialni ukrep!« 
 
Več komentarjev na http://www.gzs.si/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji.  
 
 

5. 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.  
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6. Zakonodajni kompas 

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

Več milijonov prihranka pri davčnih blagajnah 

Zaradi velikih stroškov pri prilagajanju programske opreme za davčno potrjevanje je bilo z 

amandmajem k zakonu množično potrjevanje in izdajanje računov za telekomunikacijske storitve 
izključeno iz davčnega potrjevanja, torej zanje ne bodo potrebne davčne blagajne, sporočajo iz 
Združenja za informatiko in telekomunikacije. To velja tudi za dejavnosti oskrbe z električno 
energijo, plinom in paro, z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki. Ocenjen prihranek organizacij 
iz navedenih dejavnosti je 3 milijone evrov. Več o stališču GZS do davčnih blagajn na 
http://www.gzs.si/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji/Novice/ArticleID/48979/koncno-davcne-
blagajne-ampak-ne-pozabite-na-druge-ukrepe.  

 
 

PREDPISI… 

 

SPREJETI 

• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah 
(ZGD-1I) 

 
Novela zakona zaostruje pogoje za ustanovitev družbe, in sicer bo moral lastnik 
podjetja, ki želi ustanoviti novo podjetje, predložiti dokazilo o plačilu prispevkov za 
svoje zaposlene za 12 mesecev nazaj, ne le za en mesec, kakor je bilo določeno do 
sedaj. Podjetja ne bodo mogli ustanoviti oz. v njem postati družbeniki tisti, ki bodo v 
treh letih dvakrat dobili globo Inšpektorata RS za delo oz. FURS v zvezi s plačilom za 
delo oz. zaposlovanjem na črno. Ta prepoved bo veljala tri leta. Petletna prepoved 
ustanavljanja novih podjetij pa bo še naprej veljala za tiste, ki so bili pravnomočno 
obsojeni na zaporno kazen zaradi gospodarskih prekrškov. Me drugim novela 
odpravlja dvom o procesni sposobnosti prokurista, saj jasno določa sposobnost 
prokurista za opravljanje pravnih dejanj procesnega prava. Po novem bo podjetnik 
posameznik lahko prenesel podjetje na podlagi univerzalnega pravnega nasledstva 
na katerokoli fizično osebo in ne več le na omejen krog oseb. Prav tako novela 
podaljšuje odgovornost družbenikov za terjatve upnikov iz enega na dve leti v 
primeru prenehanja družbe po skrajšanem postopku. Več na http://www.uradni-
list.si/1/content?id=122642#!/Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-o-
gospodarskih-druzbah-(ZGD-1I).  
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7. POVABIMO VAS… 

(vir: CEMP GZS) 

Dovolite, da vas povabimo na spodnja dogodka, in sicer na Mreženje na GZS: Bližnji 
Vzhod ter na obisk sejma “The Big 5” v Dubaju. Več informacij najdete na spodnjih 
povezavah oz. na e-mail: natasa.turk@gzs.si,  T: 01 5898 152 

 

Dogodek:

Mreženje na GZS: BLIŽNJI VZHOD 

Datum:  7. oktober 2015 od 15.30 ure dalje 

Lokacija:  Ljubljana, GZS, Dimičeva 13, dvorana C 

Več:  http://www.gzs.si/Dogodki/sredina-mrezenja-na-gzs---bliznji-vzhod  

 

Dogodek: 

  
Obisk sejma “The Big 5” v Dubaju 

Datum:  22. do 25. november 2015 

Lokacija:  ZAE, Dubaj  

Več: http://www.gzs.si/Dogodki/obisk-sejma-the-big-5-v-dubaju  

 

Publikacija: 

 
Kako uspešno poslovati na Bližnjem vzhodu 

Več: 
http://www.gzs.si/skupne_naloge/mednarodno_poslovanje/vsebina/Publikacije/Kako-uspe%C5%A1no-

poslovati-na-bliznjem-vzhodu  
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8. 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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9. 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: Švedsko podjetje, ki se ukvarja z razvijanju ergonomskih rešitev za 
delovna mesta, je razvilo in oblikovalo inovativno delovno mizo z nastavitvijo višine. 
Podjetje išče proizvajalca teh miz. Mize so sestavljene iz varjenih kovinskih cevi, vrhnje 
plošče, ki absorbira zvok, in zaslona. S partnerjem bi sklenili proizvodni ali podizvajalski 
sporazum. 
 
EEN - 02: Romunsko podjetje z izkušnjami v proizvodnji avtomobilskih delov ponuja 
sklenitev podizvajalskega sporazuma. Proizvaja predvsem zunanja ogledala, zavorne 
sisteme, sestavne dele za kontrolne kable, ključe za vijake na kolesih, žigosane dele, 
plastične odlitke 
 
EEN - 03: Angleški proizvajalec pnevmatskih cevnih priključkov, zglobov in navojev 
za različne industrijske panoge ponuja svojo proizvodnjo kot podizvajalec končnega 
uporabnika ali posrednika. Podjetje izdeluje vrsto različnih priključkov, ki se uporabljajo v 
mnogih gospodarskih vozilih, kmetijski mehanizaciji, opremi za prosti čas in v moto 
športu 
 
EEN - 04: Nizozemsko podjetje je razvilo organske filtre, ki se uporabljajo kot zadnji 
ukrep pri zmanjševanju in nadzorovanju smradu. Filtri s pomočjo bakterij razgradijo 
škodljive pline v neškodljive snovi. Filtri se lahko uporabljajo v klavnicah, zbiralnicah 
živalskih odpadkov, kompostarnah, predelovalni industriji, kmetijskih prostorih, čistilnih 
napravah in ribji predelovalni industriji. Podjetje išče posrednike 
 
EEN - 05: Srbsko podjetje ponuja svoje storitve kot distributer različnih izdelkov tujih 
podjetij po ozemlju Srbije in Balkana. Podjetje ima vso potrebno opremo in 
infrastrukturo za potrebe distribucije: tovorna vozila, viličarje, priklopnike in drugo 
opremo, potrebno za prevoz in skladiščenje blaga. 
 
Dodatne informacije:  
Petra Arzenšek 
Področje mednarodnega poslovnega sodelovanja 

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