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1. PREDSTAVITEV IZBRANIH DOBRIH PRAKS PODJETIJ KOVINSKE 
INDUSTRIJE -  ERGONOMSKA UREDITEV DELOVNIH MEST 

 

 

 

 

19. oktobra 2016 vas v sklopu projekta 3xZDRAVo vljudno VABIMO na predstavitev 

izbranih dobrih praks podjetij kovinske industrije, ki bo potekala znotraj 

konference »Promocija zdravja na delovnem mestu za preprečevanje mišično-kostnih 

obolenj v kovinski, gradbeni in ostalih predelovalnih dejavnostih«. 

 

Tudi z vašo pomočjo smo zbrali primere dobrih praks in preverjene učinkovite 

rešitve s področja obvladovanja ergonomskih, individualnih in drugih zdravstvenih 

tveganj v podjetjih slovenske kovinske industrije.  Vse pridobljene rezultate bi vam zato 

radi predstavili ter jih delili z vami v obliki knjižic primerov dobrih praks s področja 

medosebnih odnosov in drugih področij zdravja, ki jih bodo prejeli vsi obiskovalci 

zaključne konference.  

 

Vse prisotne člane Združenja kovinske industrije pa bomo obdarili tudi z zbirko 

primerov dobrih praks s področja ERGONOMIJE ter PLAKATI '6x6 priporočil za več 

zdravja pri delu'. 

 

Veselimo se srečanja z vami! 

 

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. 
  

 

 

https://www.gzs.si/zdruzenje_kovinske_industrije/Novice/ArticleId/54533/promocija-zdravja-na-delovnem-mestu-za-preprecevanje-misicno-kostnih-obolenj-v-gradbeni-kovinski-in-ostalih-predelovalnih-dejavnostih
https://www.gzs.si/zdruzenje_kovinske_industrije/Novice/ArticleId/54533/promocija-zdravja-na-delovnem-mestu-za-preprecevanje-misicno-kostnih-obolenj-v-gradbeni-kovinski-in-ostalih-predelovalnih-dejavnostih
https://pozdrav.gzs.si/
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2. Naša Stališča…naš komentar… 

(vir: GZS) 
 

 Skupna izjava GZS, OZS, ZDS, ZDOPS in SBC pred Državnim zborom 

Republike Slovenije 

Ključni predstavniki gospodarstva smo si v zvezi z davčnimi spremembami več 

mesecev prizadevali z argumenti prepričati Vlado RS, da naj bo davčna reforma 

odločna, razvojna in pravična. 

Ugotavljamo, da Vlada RS naših argumentov ni upoštevala. Pri tem se je 

sklicevala na javno-finančno konsolidacijo, zaradi katere menda ni mogoče storiti 

nič več. Več 

 

 Apel svetnikom: pomislite na naša podjetja, naše delavce in naše 

občane 

V ponedeljek v Državnem svetu RS glasujete o tako imenovanem davčnem 

prestrukturiranju, s katerim naj bi vlada malenkostno prispevala k višjim neto 

plačam zaposlenih, hkrati pa bi dodatno obremenila podjetja z višjim davkom od 

dohodka pravnih oseb. 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.  

 

 

4. 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=2870&l=17710&ce=443531759
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=2870&l=17708&ce=443531759
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
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NAŠI DOSEŽKI 
 

Manj administracije za upravljavce 

S 1. oktobrom je začela veljati nova Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov (F-plinov) in 

ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16). S to uredbo se za izvajanje Uredbe (EU) št. 

517/2014 določajo pristojni organi, nadzor in sankcije za kršitve njenih določb. Uredba določa tudi 

pravila za usposabljanje in izdajanje spričeval osebi, ki izvaja preverjanje uhajanja in zajem plinov 

ter namestitev, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo opreme, ki vsebuje F-pline in 

ozonu škodljive snovi, ter pravila za izbiro izvajalcev usposabljanja. Z uredbo se zmanjšuje 

administrativno breme vodenja evidenc in poročanj, tako za upravljavce opreme kot tudi za osebe, 

ki to opremo nameščajo in vzdržujejo. 

 
 

PREDPISI… 

 

SPREJETI 

Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah 

S Pravilnikom o izvajanju Zakona o trošarinah se podrobneje ureja izvajanje Zakona o trošarinah 

(Uradni list RS, št. 47/16; v nadaljnjem besedilu: ZTro-1). Več... 

 

V PRIPRAVI 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D) 

S predlogom zakona se usklajujejo določbe s sprejetimi notranjimi predpisi in predpisi EU ter 

sprejetimi zavezami iz mednarodnih pogodb. Tako predlagana novela zaradi spreminjajoče se 

zakonodaje EU na novo opredeljuje evropsko mrežo storitev EURES. S predlogom zakona se še 

usklajujejo določbe s politiko Vlade RS na področju pripravništev v javnem sektorju.  

 

Pripombe na predlog zakona se lahko pošljejo do 29. 9. 2016 na naslov: https://e-

uprava.gov.si/storitve/pripraviObrazec.esju?id=2024&dokument=89089 

Več... 

 

Predlog zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini 

Namen predlaganih sprememb in dopolnitev ZDoh-2 je prestrukturiranje davčnih bremen med 

dohodki iz dela in dohodki pravnih oseb, na način, da se znižujejo obremenitve dohodkov iz dela 

in povečujejo obremenitve na področju davka od dohodkov pravnih oseb. Lestvica za odmero 

dohodnine se spreminja tako, da se med trenutni 2. in 3. razred uvede nov davčni razred, pri neto 

davčni osnovi v višini 48.000 eurov in stopnji 34 %, hkrati pa se stopnja dohodnine v četrtem 

davčnem razredu zniža z 41 % na 39 %, medtem ko stopnja v zadnjem davčnem razredu ostane 

nespremenjena, torej v višini 50 %. S predlogom se urejajo problemi, ki so bili zaznani ob izvajanju 

https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=2870&l=17706&ce=443531759
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=2769&l=16943&ce=442729531
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=2769&l=16943&ce=442729531
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=2769&l=16944&ce=442729531
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zakona, kot so status dvojnega rezidentstva, obdavčitev bonitet v povezavi s promocijo zdravja na 

delovnem mestu, obdavčitev denarnih odškodnin za nepremoženjsko škodo, prejetih na podlagi 

sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, ter določitev primerljive obdavčitve zavezancev, 

ki prejemajo dohodek iz delovnega razmerja iz tujine. 

Več... 

 

5. POVABIMO VAS… 

Vir (CEMP) 

  

 Economic Conference Montenegro 2016 

Gospodarska zbornica Črne gore (PKCG) organizira vsakoletno »Konferenco o 

ekonomiji« v Budvi. Gre za najpomembnejši črnogorski poslovni forum, ki 

predstavlja tudi mesto srečevanja za utrditev in navezavo poslovnih partnerstev tako v 

Črni gori kot v širši regiji Zahodnega Balkana. 

 

Letošnjo konferenco bosta nagovorila predsednik Črne gore Filip 

Vujanović in predsednik vlade Črne gore Milo Đukanović. Potrjena je tudi udeležba 

številnih gospodarskih ministrov, predsednikov gospodarskih zbornic, ekonomistov in 

poslovnežev iz širše regije in Nemčije (podrobnosti v programu). 

 

Organizator ponuja možnost aktivnega sodelovanja v posameznih panelih, ki 

obravnavajo poslovne izzive v regiji in zagotavlja bilateralna srečanja (B2B) med 

poslovnimi udeleženci. 

 
Podrobnosti in prijave na https://www.gzs.si/dogodki//27-10-2016/economic-conference-
montenegro-2016.  

 

 

 Poslovanje z Irsko 

Center za mednarodno poslovanje na GZS v sodelovanju z Veleposlaništvom Irske v 
Sloveniji organizira seminar na temo poslovanja z Irsko, ki nedvomno sodi med 
gospodarsko najbolj uspešne države Evropske unije. 
 
K sodelovanju so pritegnili zanimive in kompetentne sogovornike:  

 dr. Charles J.Larkin, svetovalec za ekonomsko politiko in profesor na Trinity 
College Dublin  

 dr. Dušan Mramor, redni profesor na Ekonomski fakulteti Ljubljana 

 predstavnike institucij (Enterprise Ireland) in poslovneže (g. Jim Walsh, 
Steklarna Rogaška, g. David Buckley, Studio Moderna in drugi) 

Vabimo vas, da se pridružite in se v razgovoru z govorniki in gosti seznanite s poslovnimi 
priložnostmi na trgu Republike Irske. 
 

https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=2668&l=16117&ce=442975743
https://www.gzs.si/dogodki/27-10-2016/economic-conference-montenegro-2016
https://www.gzs.si/Portals/159/conf%20program%2030%2009%202016%20_2_.pdf
https://www.gzs.si/dogodki/27-10-2016/economic-conference-montenegro-2016
https://www.gzs.si/dogodki/27-10-2016/economic-conference-montenegro-2016
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Poslovni stik na GZS: »Poslovanje z Irsko« bo v petek, 14. oktobra 2016 ob 8.30 
na GZS.  
 
Podrobnosti in prijave na www.gzs.si/poslovni-stik-na-gzs-poslovanje-z-irsko. 
 

 

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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25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
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30 Proizvodnja drugih vozil in plovil

33 Popravila in montaža strojev in naprav
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https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=2911&l=17940&ce=443437878
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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 Italijansko podjetje, zastopnik, specializirano za trgovanje z električnimi, 

elektromehanskimi in elektronskimi komponentami, išče proizvodna podjetja za 

distribucijo svojih izdelkov v Italiji. 

EEN-02 Romunsko podjetje iz Transilvanije z več kot 10 letnimi izkušnjami na področju uvoza 

in distribucije kmetijskih in živinorejskih strojev, opreme in sorodnih dodatkov, išče 

tuje proizvajalcev kmetijskih in živinorejskih strojev, da bi jim ponudili svoje storitve 

kot zastopnik ali distributer. 

EEN-03  Nemško podjetje je specializirano za trgovino z rezervnimi deli za osebne 

avtomobile, tovornjake in avtobuse, opremo industrijo cementa, kot tudi opremo za 

vrtanje za odprtje jam in v podzemnih rudnikih (originalni deli, kot tudi OEM deli). 

Podjetje išče dobavitelje nadaljnjih rezervnih delov za širitev svoje linije izdelkov in 

ponuja pogodbo za distribucijo storitev 

EEN-04  Romunsko podjetje ustanovljeno leta 2011 v Transilvaniji, je dejavno kot 

veletrgovec za hidravlične, industrijske in pnevmatske komponente. Podjetje se 

zanima za razširitev svoje ponudbe izdelkov z iskanjem novih tujih proizvajalcev. 

Romunsko podjetje želi delovati kot agent za zastopanje tujih podjetij in njihovih 

proizvodov na notranjem trgu 

EEN-05 Poljsko podjetje, specializirano za oblikovanje in izdelavo prekucnikov, prikolic, 

polprikolic in kaveljskih nakladalcev, želi delovati kot agent, ki zastopa partnerjeve 

izdelkov in/ali storitev v skladu s pogodbo o trgovskem zastopanju. 

EEN-06 Bolgarsko podjetje specializirano za proizvodnjo tehničnih izdelkov iz gume, 

silikonov, bakelita in drugih stiskanih izdelkov; hidravličnih in pnevmatskih sistemov 

za proizvodnjo hidravličnih in visokotlačnih cevi, itd. Podjetje išče franšizni model 

sodelovanja s tujimi podjetji, kot franšizojemalec. Podjetje se zanima tudi za 

vzajemno proizvodnjo. 

 
 
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

