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1. OMREŽNINE LETIJO V NEBO… 

 
Kot veste, je v veljavi nova Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, 87/12), ki med drugim prinaša 
spremenjen način obračunavanja vodarine. Ta ne izhaja več le iz porabe vode, ampak tudi in 
predvsem iz premera  vodomera. Faktorji  za izračun omrežnine močno progresivno rastejo z 
večanjem premera, tako da bodo podjetja s premeri vodomerov večjimi od DN50 v bodoče 
plačevala bistveno višje stroške (tudi do 15 krat!) kot doslej.  
 
V Združenju smo takoj preverili vse okoliščine v zvezi z novo uredbo in že julija pristojnemu 
ministrstvu poslali pobudo z dvema predlogoma za spremembo omenjene  uredbe.  Prvi  predlog 
se nanaša na zmanjšanje progresivnosti naraščanja faktorjev omrežnine, drugi predlog 
pa se nanaša na specifičen problem hidrantov, oz. priključkov, ki so namenjeni 
izključno požarni varnosti, katerih poraba vode je načeloma enaka nič, kljub temu pa so 
obremenjeni tudi s stroškom odvajanja in čiščenja. 
 
V zvezi  z omrežninami smo  opravili tudi precej razgovorov z našimi kolegi iz Zbornice 
komunalnega gospodarstva, z namenom, da bi vam lahko čim bolje svetovali, kaj narediti, če se 
vam obetajo velika povečanja stroškov zaradi nove uredbe.  
 
Prvi in najpomembnejši notranji ukrep je, da natančno pregledate premere vseh vodomerov 
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v podjetju in preverite, ali take priključke res potrebujete. Pri tem upoštevajte vse spremembe v 
podjetju, ki so se zgodile v zadnjih letih: sprememba števila zaposlenih, druga tehnologija itd.  Če 
se izkaže, da imate za potrebe podjetja dejansko prevelik priključek (prevelik premer), potem se 
obrnite na svoje komunalno podjetje in se o tem pogovorite še z njimi. Na Zbornici imamo 
obljubo, da bodo komunalna podjetja v primerih , ko je to upravičeno, podjetjem zamenjala 
prevelik priključek z manjšim in to na svoje stroške.  
 
Drugi notranji ukrep zadeva priključke, ki so namenjeni izključno požarni varnosti. 
Svetujemo, da preverite, ali tak priključek (hidrant), kot ga imate, zaradi požarne varnosti  res 
potrebujete, ali bi tudi tega  lahko nadomestili z manjšim.  Pri tem se posvetujte  tako s tistimi, ki 
skrbijo za požarno varnost (varnostni inženirji, gasilci), kot  tudi s komunalnim podjetjem. Če je 
to možno, se dogovorite za zamenjavo priključka. Preverite še možnost, ali si požarni varnosti 
namenjen priključek lahko s kom delite. Če v vašem primeru nič od tega ni mogoče, stroški 
priključka pa so zelo visoki, priporočamo, da preverite tudi  alternative za zagotavljanje požarne 
varnosti  ( npr. možnost  gašenja s prahom, itd.), ki ob  dosedanjih stroških zagotavljanje 
požarne varnosti s hidranti niso bile smiselne, ob novih izračunih omrežnine pa bodo morda 
cenovno bolj konkurenčne. 
 
Uredba predvideva okvirne roke za uveljavitev določil, znotraj tega pa  je vse, tudi glede časa 
prepuščeno občinam. Predvidevamo, da bodo v večini občin privzeli prehodne roke, tako da 
imamo vsi skupaj za prilagoditve še nekaj časa. Kljub temu  predlagamo, da se zadeve čim prej 
lotite.  
 
Najbolj verodostojen in realen vir za odgovore na vsa vaša tozadevna vprašanja pa so 

zagotovo lokalna (komunalna) podjetja. Njihovi predstavniki so nam zagotovili, da 

bodo pri reševanju vaših individualnih dilem in problemov pomagali. Zato je pravi 

korak stopiti v stik s svojim "komunalcem" in ga povprašati. 

 
Najpogostejša 3  vprašanja, ki jih slišimo to jesen so:  

1. Ali že plačujem "po novem"? 
2. Če ne, kakšne spremembe naj pričakujem in kdaj? 
3. Ne potrebujem tako velikega priključka, kot ga imam. Kako ga lahko 

zamenjam? 
 

2. Velika bremena skromne plače 

(vir: GZS) 
Medtem ko je za prejemnike minimalne plače v Sloveniji ta nizka in dragocena, za delodajalce še 
zdaleč ni tako nizka. Ob celovitem pogledu hitro zbledijo demagoške izjave o nevarnosti, da bodo 
plače v Sloveniji podobne bangladeškim ali kitajskim. Še več, glede na porabo denarja, ki ga 
vplačamo v javne blagajne, bi lahko rekli - kar je paradoksalno, da je minimalna plača celo draga. 
Poglejmo podrobneje.  
 
Prva plat medalje. Ali veste, koliko tisti v Sloveniji, ki dobivajo minimalno plačo, vplačajo v javne 
blagajne? In koliko ob minimalni plači dodatno za njih plača še delodajalec? Minimalna plača 
znaša v Sloveniji neto 556,83 evra. Delodajalec zanjo odšteje 909,83 evra. Če prištejemo še 
potne stroške za nekoga, ki se denimo vozi iz okolice Ljubljane ali Maribora v službo v center 
mesta, in okoli pet evrov na dan za malico, delodajalec skupaj za delavca, ki prejema minimalno 
plačo, odšteje okoli 1.070 evrov. Upoštevajoč sorazmerni del regresa, dvanajstino, pa vsak mesec 
v povprečju skoraj 1.140 evrov.  
 
Primerjanje slovenske minimalne plače z bangladeško ali kitajsko je zato nekorektno in 
zavajajoče. Za primerjavo: slovenska bruto plača v višini 783,66 evra je za 56 odstotkov višja kot 
v Hong Kongu (502 evra), približno šestkrat višja kot na Kitajskem (111 - 153 evrov) in 28-krat 
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do 56-krat višja kot v Bangladešu (14 - 28 evrov). To seveda niso države, s katerimi želimo 
primerjati Slovenijo. Omenjamo jih le zato, ker so nekateri sindikalisti in ekonomisti v zadnjem 
času Slovenijo omenjali prav v primerjavi s Kitajsko, Bangladešem, Azijo. Brez podatkov.  
 
Primernejša je seveda primerjava z državami EU. Slovenija je po višini bruto minimalne plače - 
sedma v EU. Od vseh držav EU se je bruto minimalna plača od leta 2009 najbolj zvišala prav v 
Sloveniji, in sicer za tretjino. Med državami v krizi se niti ena po rasti minimalne plače ni približala 
Sloveniji. Na Portugalskem se je zvišala za osem odstotkov, v Španiji za tri odstotke, na Irskem in 
Hrvaškem je stagnirala, v Grčiji se je znižala za 16 odstotkov, v Italiji in na Cipru pa minimalne 
plače nimajo uzakonjene. 
 
Minimalna plača ni ena, minimalni plači sta dve 
Tako kažejo mednarodne primerjave. Tudi zato, ker se  podatkom o neto minimalni plači skrivajo 
povsem drugačne razsežnosti slovenskih plačnih razmerij.  
 
1. Bruto bruto plača.  
Bruto minimalna plača znaša 783,66 evra. Toda to ni vse, kar delodajalec izplača ob izplačilu 
minimalne plače. Tako imenovani bruto bruto, to je skupno izplačilo delodajalca ob neto 
minimalni plači, je še višje, in sicer 909,83 evra. Razliko med bruto bruto in bruto plačo plačuje 
delodajalec. Za javne blagajne pa delavec in delodajalec samo pri minimalni plači skupaj 
namenita kar 353 evrov različnih dajatev. Vsak mesec.  
 
2. Nadomestila.  
Če k bruto znesku prištejemo še kakih 163 evrov nadomestil za prevoz in malico, kolikor dodatno 
plača delodajalec za nekoga, ki se iz okolice Ljubljane ali Maribora vozi v center mesta, to 
pomeni, da delodajalec skupaj za takšnega delavca z minimalno plačo odšteje skoraj 1.073 evrov 
mesečno.  
 
3. Regres.  
Ob upoštevanju mesečnega dela, torej dvanajstine letnega regresa, je neto izplačilo delavcu z 
minimalno plačo 766,40 evra, bruto izplačilo za delodajalca pa kar okoli 1.140 evrov. Javne 
blagajne takšna delavca in delodajalca obremenijo z več kot 370 evri. Vzamejo jima tretjino 
zaslužka. Minimalna plača torej ni ena, ampak sta dve. Prva je nizka, druga bistveno višja. 
Za 25 ur dežurstva skoraj 1,5 minimalne plače 
 
Kakšna je druga plat medalje? Kam gre ves denar, ki ga javne blagajne vzamejo ob izplačilu plač, 
tudi kar 353 evrov, kolikor jih poberejo ob izplačilu vsake osnovne minimalne plače? Za različne 
namene, včasih upravičene, včasih manj. Ste vedeli, da 11 mesečnih prispevkov za zdravstveno 
zavarovanje, ki jih vplačajo zaposleni z minimalno plačo, komaj zadostuje za zgolj 25-urno 
praznično dežurstvo zdravnika, ki ima več kot 30 let delovne dobe? Mediji leta in leta objavljajo 
lestvice najvišjih plač v javnem sektorju, kjer prevladujejo uslužbenci iz zdravstvenega sektorja. 
Da ne bo pomote: tako kot v vseh drugih podsistemih so tudi v zdravstvu velika plačna in 
obremenitvena nesorazmerja. A zdi se, da so prav v zdravstvu, ko gre za javni sektor, največja. O 
njih javno govorijo tudi tisti zdravniki, ki ponujajo alternativne ukrepe. O anomalijah, ki jih 
plačujemo vsi - tudi delavci z minimalno plačo.  
 
1. Bajno plačana dežurstva.  
Nedavno je bilo javno objavljeno, da denimo zdravnik, ki ima 30 let delovne dobe za 25 ur 
prazničnega dežurstva prejme 1.102 evra bruto. To je za dobrih 40 odstotkov več od bruto 
minimalne plače v celem mesecu. Za bruto plačo tega, 25-urnega dežurstva, mora država pobrati 
mesečne prispevke za zdravstvo od kar 11 minimalnih plač! Tudi zato, ker v številnih zdravstvenih 
ustanovah redno delajo le do 15. ure - nato pa se začnejo bajno plačana dežurstva. 
 
2. Bajno število prostih dni.  
Nedvomno brez reform ne bomo izšli iz krize. A že odprava anomalij bi prispevala k temu. Žal 
politične volje niti za spopad z anomalijami ni. O njih se raje molči. Število prostih delovnih dni 
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zaradi rednega dopusta se denimo v nekaterih zdravstvenih ustanovah za zdravstveno osebje v 
povprečju giblje okoli 40 dni ali celo več. Nekateri v takšnih ustanovah imajo še več dopusta. Za 
primerjavo: v zasebnem sektorju so redki, ki si lahko privoščijo več kot 30 dni rednega dopusta. 
 
3. Razkošno z zdravili.  
V Sloveniji vsako leto vržemo v smeti kar okoli 39 ton zdravil - zaradi prekoračitve rokov uporabe. 
To so zdravila, ki jih zberemo kontrolirano, kar pomeni, da so večinoma iz zdravstvenih ustanov. 
Če bi upoštevali vsa zdravila, ki jih vržemo nekontrolirano v smeti, bi se ta količina lahko celo 
podvojila. 
 
Še veliko anomalij bi lahko našteli. Izpostavili smo samo tri majcene kamenčke med njimi. Vse pa 
so presneto drage. In vse to plačamo davkoplačevalci. Zato država toliko vzame podjetjem in 
delavcem tudi pri minimalni plači. In tudi zato so žal številna delovna mesta ogrožena. Do kdaj 
bomo kot noji skrivali glave v pesku in mižali pred v nebo vpijočimi dejstvi? Do kdaj se bodo 
politiki in tudi nekateri drugi skrivali za socialno demagogijo? Zakaj bomo za zdravstvo plačevali 
še več, če tisti, ki upravljajo z denarjem zavarovancev in podjetij, z njim upravljajo tako slabo? 
Mar ni takšna solidarnost, na katero se mnogi tako zelo sklicujejo, lažna? Zakaj žagajo vejo, na 
kateri sedimo vsi mi, skupaj z njimi? Tudi podjetja, ki se vsak dan borijo za preživetje na trgu. In 
delavci z minimalno plačo, ki se za preživetje borijo skupaj z njimi ...  
 
Takšna politika je kratkovidna in nevarna za delovna mesta in konkurenčnost. Zato je tudi 
kakršnokoli dvigovanje minimalne plače, ki je hitrejše od produktivnosti in inflacije, neodgovorno. 
Dvigu minimalne plače sledijo druge plače. Slovenija pa je med državami EU po razmerju med 
minimalno in povprečno plačo takoj za Grčijo. Na drugem mestu. Za las pa bi bila država z 
največjo uravnilovko v EU. Seveda bi vsakdo rad imel višjo plačo. Toda žal razmere za kaj 
takšnega v Sloveniji ta hip niso zrele. Glede na to, koliko ustvarimo, so plače celo previsoke. V 
povprečju zanje namenimo več kot 70 odstotkov dodane vrednosti, v EU okoli 65 odstotkov. Kar 
80.000 zaposlenih v Sloveniji dela v podjetjih, kjer vse, kar ustvarijo, namenijo za plače. Za razvoj 
pa ničesar. Če se bo takšen trend nadaljeval, ne bo dobro. 
 
POUDAREK: Delodajalec in delavec ob izplačilu neto minimalne plače vsak mesec v 
povprečju v javne blagajne dodatno skupaj vplačata še 371,91 evra. 
 
OKVIR: Kako se v Sloveniji napihne minimalna plača? 
Izračun skupnega povprečnega mesečnega zneska za delavca iz okolice Ljubljane ali Maribora, ki 
ga izplača delodajalec: 
 
- neto minimalna plača       556,83 € 
- prispevki delavca (bruto 1)   + 226,83 € 
- prispevki delodajalca (bruto 2)   + 126,17 € 
---------------------------------------------------------------------------- 
- skupaj bruto bruto minimalna plača        909,83 € 
- sorazmerni mesečni del regresa neto  +   46,40 € 
- dohodnina za sorazmerni mesečni del regresa +   18,91 € 
----------------------------------------------------------------------------- 
- skupaj bruto bruto minimalna plača in regres     975,14 € 
----------------------------------------------------------------------------- 
- približno nadomestilo za malico   +  100,00 € 
- približno nadomestilo za prevoz   +    63,00 € 
----------------------------------------------------------------------------- 
- SKUPAJ PRIBLIŽNO    1.138,14 € 
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3. Naša stališča…naš komentar… 

 (vir: GZS) 
 

Zadnji komentar: 
 

� Davek na nepremičnine: 'Vlak ne gre naprej, vlak gre nazaj!' 
 
Ostro protestiramo proti sprejetemu vladnemu predlogu zakona o davku na nepremičnine. 
Takšen predlog bo povzročil še večjo nestabilnost poslovnega okolja. Slovenski vlak še bolj drvi 
nazaj. 
 
Že pred dnevi (http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji/62840) smo opozorili na 
kupčkanje z novim davkom na nepremičnine, zaradi česar ni več nikakršnega zagotovila, da prilivi 
iz gospodarstva ne bodo višji kot so prilivi gospodarstva iz nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča (NUSZ). Zato smo zahtevali nižjo, 0,6-odstotno davčno stopnjo za poslovne 
nepremičnine in s tem razbremenitev gospodarstva. 
 
Informacije o zadnjem vladnem predlogu povzročajo zelo veliko zaskrbljenost in ogorčenost v 
gospodarstvu. Minister za finance dr. Uroš Čufer je dejal, da je zakon sprejet, vlak pa gre naprej. 
Prepričani smo, da vlak drvi nazaj! 
 
Strinjamo se, da je treba zavarovati osebe v socialni stiski, zato smo podprli idejo o davčnem 
posojilu. A po drugi strani vnovič opozarjamo, da bo zdajšnja rešitev davka na nepremičnine ob 
drugih višjih dajatvah povzročila nove izgube delovnih mest, zaradi česar bo še več ljudi v socialni 
stiski. 
 
Eden od pomembnih vzrokov takšne napovedi je velika negotovost glede tega, koliko bomo 
sploh plačali davka na nepremičnine. Prvi razlog tiči v slabem vrednotenju nepremičnin, zaradi 
česar evidence, kot ugotavljajo tudi na ministrstvu za finance, niso kakovostne. Kljub temu vlada 
predlaga, da bo davčna osnova za stanovanja 85 odstotkov tržne vrednosti nepremičnine, za 
poslovne nepremičnine pa bo kljub omenjeni težavi osnova 100 odstotkov tržne vrednost. To je 
diskriminatorno! Drugi razlog za negotovost tiči v možnosti, da bodo, po dosedanjih 
informacijah, občine lahko že leta 2015 in 2016 dvignile davčno stopnjo do 50 odstotkov. To 
vnaša novo negotovost v poslovno okolje in odvrača nove vlagatelje in zdajšnje delodajalce od 
novih investicij. Zahtevamo triletni moratorij za občine! Tretjo negotovost povzroča vprašanje, 
kako bo država nadomestila milijone evrov izpada davka zaradi koncesij, ki jih je vnovič dodatno 
obljubila v zadnjih dneh. 
 
Tako vnovič ugotavljamo, da v Sloveniji žal še vedno velja argument moči posameznih interesnih 
skupin, ne pa moč argumentov. Če bo zakon gospodarskim družbam naložil bremena in 
negotovost, kot se zdi v tem hipu, bo ob drugih dodatnih dajatvah v prihodnjem letu vlada imela 
na vesti številna izgubljena delovna mesta. 
 
Ne drži torej, kar navaja minister za finance, dr. Uroš Čufer, da zakon nima ekonomske logike. 
Zakon ima zelo negativno ekonomsko logiko. Zato že zdaj apeliramo na poslance, da preprečijo 
sprejetje zakona o davku na nepremičnine, ki bo dodatno znižal konkurenčnost slovenskih 
podjetij in podjetnikov ter dodatno ogrozil eksistenco številnih podjetij, podjetnikov in delavcev. 
___________________________________________________ 
 
 

� Le kje bomo jemali, da bomo še več dajali! 
 
V tujini se spet ugiba, da bo Slovenija morala zaprositi za pomoč. A nekateri ministri 
se očitno še vedno ne zavedajo, da njihovi finančni apetiti vodijo v poslabšanje že 
tako kritičnih razmer. Pozivamo jih k odgovornemu ravnanju. 
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Bilanca Slovenije od decembra 2008 do julija 2013 je tudi takšna: 
- 81 delovnih mest smo izgubili vsak delovni dan v slovenskem gospodarstvu, torej vsak 

delovni dan eno srednje veliko tovarno (vir: preračunano po podatkih Surs),  
 

- 7 zaposlenih več je bilo vsak dan v javni upravi (brez podjetij v državni lasti) (vir: 
preračunano po podatkih Surs), 

 
- 9,5 visoko izobraženih več je bilo vsak delovni dan brez dela, 

 
- 6 dolgotrajno brezposelnih več je bilo vsak delovni dan. 

 
 
To je samo nekaj podatkov, ob katerih se lahko vsi globoko zamislimo. Toda nekaterih ministrov 
pri boju za proračunski denar to očitno prav nič ne gane. Minister za finance dr. Uroš Čufer še 
vedno hoče od gospodarstva svoj desetino več iz naslova davka na poslovne nepremičnine. 
 
Minister za zdravje Tomaž Gantar hoče več denarja v zdravstveni proračun, sklicujoč se na 
potrebo po večji solidarnosti. Pri tem molči o solidarnosti zdravstvenega podsistema do drugih 
podsistemov. Zdravstvo od leta 2008 do letos, sodeč po prilivih v zdravstveno blagajno, sploh še 
ni izkusilo krize.  
Minister za zunanje zadeve in šef DeSUS Karl Erjavec želi precejšnji del bremena krize, ki naj bi 
ga nase prevzeli upokojenci, s kriznim davkom prenesti na druge družbene skupine. Pri tem pa 
zamolči, da bodo te skupine itak prizadete tudi z drugimi ukrepi. Minister za izobraževanje, 
znanost in šport dr. Jernej Pikalo pa namerava celo uzakoniti obvezo države, da bi se kljub krizi 
v prihodnjih letih postopno povečevala sredstva za financiranje visokega šolstva. Mimogrede, 
Slovenija ima že zdaj zelo visok delež visoko izobraženih kadrov, a tudi naraščajočo in veliko 
strukturno brezposelnost med mladimi izobraženci.  
 
Globoko smo zaskrbljeni nad dejstvom, da ob pripravi proračuna nekateri ministri ravnajo tako 
neodgovorno. Sprašujemo se, kje bomo - ob čedalje manjšem številu delovno aktivnih, zlasti v 
gospodarstvu, čedalje večjemu številu upokojencev in čedalje večjemu številu mladih 
brezposelnih - jemali, da bomo lahko prek proračuna našim ministrom dajali. 
 
Zato smo vnovič pozvali celotno Vlado RS, naj proračun 2014 pripravi na podlagi 
drugačne proračunske in ekonomske politike, ki bo bolj temeljila na predlogih 
gospodarstva v dokumentu Kisik za gospodarstvo. Osnovni cilj: delovna mesta v 
gospodarstvu. 
 
Vlada mag. Alenke Bratušek ima zgodovinsko dolžnost in priložnost, da proračun usmeri k rasti in 
konkurenčnosti gospodarstva, s tem pa k več delovnim mestom. Le to je jamstvo za socialno 
varnost ter rast financiranja in kakovosti drugih družbenih podsistemov. Pozivamo vlado, naj gre 
po poti, ki Slovenijo in njene prebivalce ne bo postavila pred še hujše preizkušnje, kot nas čakajo 
že sicer. Razočarani smo tudi nad označbo poslanke Alenke Pavlič na parlamentarnem odboru za 
gospodarstvo, ki je dejala, da je "dokument Kisik za gospodarstvo mineštra". Gre za dokument, 
pri katerem so sodelovali strokovnjaki iz šestih ključnih predstavniških organizacij gospodarstva. 
Takšna izjava zato pomeni omalovaževanje velikega dela slovenskega gospodarstva. Sklicevanje 
na kritiko dr. Jožeta Mencingerja je izrazito enostransko in po našem trdnem prepričanju žal 
pomeni podporo stari ekonomski politiki, ki je med pomembnejšimi razlogi, da smo se znašli v 
tako hudi krizi. 
 
V gospodarstvu si ne domišljamo, da samo mi poznamo najboljše ukrepe za izhod iz krize. Zato 
smo pripravljeni aktivno sodelovati pri snovanju celotnega svežnja ukrepov z drugimi deležniki. 
Prepričani pa smo, da takšno zavračanje naših predlogov in vztrajanje na starih stranpoteh ne 
vodijo iz krize, ampak jo kvečjemu še bolj poglabljajo. 
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� Minister za zdravje, ne minister za zdravstvo 
 
Odločno zavračamo reševanje zdravstvene blagajne z novimi prilivi, brez odprave anomalij v 
zdravstvenem sistemu in brez kakršnekoli resno pripravljene reforme zdravstva. Zadnji predlog 
ministra za zdravje Tomaža Gantarja je še toliko bolj nesprejemljiv, ker naj bi med drugim 
obremenil prihodke, ki nimajo nikakršne veze z zdravstvenim zavarovanjem (dividende in 
najemnine). 
 
Pozivamo koalicijo in vse politične stranke, prav tako pa tudi stroko, da zavrnejo takšen predlog 
ministra za zdravje Tomaža Gantarja, kot je to poleti ob podobnem predlogu že bilo storjeno. 
Njegov predlog bi namreč vnovič polnil zdravstveno finančno luknjo na račun zavarovancev in 
gospodarstva, ki so zaradi krize že tako ali tako izjemno obremenjeni. Hkrati pa minister za 
zdravje ne ponuja nikakršnih rešitev za odpravo ključnih problemov v zdravstvu, kot so anomalije 
pri plačah, zaradi različne obremenjenosti zdravnikov, pri javnih naročilih, organiziranosti 
zdravstven mreže, ločitvi javnega zdravstva od zasebnega itn. 
 
Takšno ravnanje ministra za zdravje je še zlasti neodgovorno do zavarovancev, to je zdajšnjih in 
potencialnih pacientov, in drugih, ki plačujemo prispevke v zdravstveno blagajno. Prav 
zavarovanci bi morali biti ministrova prva skrb. Zato je takšne predloge nujno treba ustaviti. 
 
Navsezadnje menda nismo pred leti ministra za zdravstvo brez razloga preimenovali v ministra za 
zdravje. 
___________________________________________________ 
 

� Izguba služb bo hujša kot traktorska revolucija 
 
načeloma podpiramo predlog Zakona o davku na nepremičnine, saj predstavlja korak k ureditvi 
tega področja kot to velja v razvitih državah (odprava anomalij obračunavanja NUSZ po občinah). 
Vendar od Vlade vseskozi zahtevamo, da davek za poslovne subjekte v povprečju ne sme 
presegati dosedanjega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V tem hipu se zdi, da 
stopnja 0,75% te zahteve ne uresničuje v celoti, čeprav se ji približuje. Ob tem pozdravljamo 
določilo, ki je bilo dodano na naš predlog, ki občinam onemogoča dvig stopenj do ponovne rasti 
BDP. 
 
Posebej opozarjamo na nevarnosti hudih panožnih finančnih udarcev, zlasti na področju 
energetike, turizma, gradbeništva ... Najmanj, kar Slovenija trenutno potrebuje, so finančni šoki v 
celotnih panogah! V zvezi s tem bomo aktivno pristopili k reviziji davčne osnove oz. metodologije 
vrednotenja njihovih nepremičnin, kar zakon omogoča. Sicer v zvezi s stopnjami za obdavčitev 
stanovanjskih nepremičnin v letu 2014 ne pričakujemo vidnejših pospeškov prometa z 
nepremičninami, zagotovo pa bodo močno prizadele investitorje neprodanih stanovanj na zalogi, 
v že tako kritičnem in skrčenem gradbenem sektorju. Ob tem bodo morda obremenitve zaradi 
obdavčitve posamezne stanovanjske enote, ne vrednosti celotnega stanovanjskega bloka "na 
zalogi" v vrednosti nad 500.000 €, prispevale k manjši obremenitvi, vendar to NI dovolj jasno 
opredeljeno. Hkrati opozarjamo na možnost prikrajšanja upnikov v stečajnih postopkih, saj bo 
davek zmanjševal stečajno maso, in na obremenjevanje podjetij, ki so svoje dolgove dobila 
poplačane s stanovanji in ne v denarju. Ta bodo poleg neplačila morala nositi tudi (visoke) 
stroške novega davka. 
 
Od Vlade zahtevamo akcijski plan, kdaj in kako bo začela razbremenjevati, ne pa obremenjevati 
gospodarstvo v celoti (davki, trošarine itn.). To je namreč ob nujnih reformah edini smiselni korak 
k novi ekonomski politiki, ki bi omogočila izhod iz krize. 
 
Če bo zakon posegel v izide poslovanja gospodarstva, v razvojni in kreditni potencial podjetij in 
celih sektorjev, ne glede na kritično stanje javnih financ, ne bi smel dobiti podpore Državnega 
zbora. Če bo pravičnejši kot dosedanje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in bo hkrati 
presegel dosedanje deviacije in največja tveganja, ki jih prinaša najnovejši predlog zakona, pa bo 
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prispeval k preseganju dosedanje nelojalne konkurence iz tega naslova.  
 
Zato pozivamo vse odločevalce: upoštevajte argumente, da ne bomo znova izgubljali dragocenih 
delovnih mest. Posledice nove izgube delovnih mest bodo hujše kot grožnja s traktorsko 
revolucijo za znižanje davka na nepremičnine.  
 
Doslej doseženo: 
- znižanje stopnje davka za poslovne in industrijske nepremičnine 
- znižanje stopnje davka v dejavnosti energetike 
- blokado možnosti enostranskega dviga stopnje s strani občin do leta 2017 
- ukinitev davka na premoženje večje vrednosti s 1.1.2014 
- izboljšano možnost ugovora na davčno odmero  
- višje stopnje za nelegalne gradnje. 
 
 
Več komentarjev in stališč za posamezna področja si lahko preberete na 
http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji/stalisca_gzs. 
 

4. Zakonodajni kompas 

(vir: pravna služba GZS) 
Izšla je nova številka biltena "Zakonodajni kompas". Nekaj zanimivih tem: 
 
NE sindikalnim "inšpektorjem" 
Preprečena je bila "izvirna" zamisel sindikatov. V predlogu zakona o inšpekciji dela je bila namreč 
celo možnost, da bi imeli predstavniki sindikata, strokovnih združenj delavcev in združenj 
delodajalcev, možnost strokovnega nadzora pri delodajalcih! Tega zdaj ne bo. V pogajanjih smo 
tako morali zagotovili neodvisnost inšpekcijskega nadzora in preprečiti konflikt interesov. 
Reprezentativni predstavniki sindikatov so zahtevali tudi, da je v zakonu določen rok, v katerem 
je dolžan inšpektor odločiti o prijavi, in da ima sindikat, ki poda prijavo, položaj stranskega 
udeleženca v postopku inšpekcijskega nadzora. 
 

Nove vrednosti nepremičnin 
Geodetska uprava RS (Gurs) je pripravila nove izračune vrednosti nepremičnin in jih objavila na 
spletnem portalu Prostor. Vrednosti nepremičnin so se znižale do 30 odstotkov, v povprečju pa za 
desetino. Gursov izračun bo osnova za nepremičninski davek, ki naj bi stopil v veljavo z novim 
letom. Zato je izjemnega pomena, da preverite novo vrednost nepremičnin, ki so last vaše 
gospodarske družbe ali vas osebno. Več na http://e-prostor.gov.si/.  
 

Nekateri sprejeti predpisi… 
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H) 
Novela zakona na novo ureja omejitve ustanavljanja družb in podjetnikov ter pridobitve statusa 
družbenika. Črtan je 10.b člen Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12 in 44/13 odl-US), ki je sodiščem nalagal odvzem 
pooblastila oziroma upravičenja za vodenje poslov in odpoklic z mesta člana nadzornega organa. 
Že začeti postopki, ki so jih vodila sodišča na podlagi te določbe, se z dnem uveljavitve novele 
zakona (ZGD-1H), to je 9. 10. 2013, ustavijohttp://www.uradni-list.si/1/content?id=114672 
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo 
(ZPOP-1B) 
Novela zakona širi krog upravičencev do razvojnih spodbud in virov financiranja. Poleg 
gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov lahko kandidirajo tudi zadruge, 
zavodi in fizične osebe, ki opravljajo rgistrirano dejavnost. Več: http://www.uradni-
list.si/1/content?id=114673 
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih zavarovanjih (ZFZ-C) 
Novela zakona na novo ureja postopek realizacije zavarovanj z nepremičninami na podlagi 
neposredno izvršljivega notarskega zapisa kot sredstva zavarovanja. Več: http://www.uradni-
list.si/1/content?id=114674.  
 
 

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. 

Novo izdajo biltena (vključno s prejšnjimi številkami) najdete na povezavi: 
http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/pravni_portal/placni_kazipot.  

 

6. Ali lahko družba, ki postane insolventna, z zamudo poplača pretekle dobave ali 
storitve in s tem zadosti obveznosti enakega obravnavanja upnikov? 

 

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ur. l. RS, 
št. 126/2007 s spremembami) v 34. členu ureja dolžno ravnanje poslovodstva družbe ob nastopu 
njene insolventnosti, v okviru katere spada tudi dolžnost enakega obravnavanja upnikov. V tem 
okviru insolventna družba lahko izvaja plačila, ki so za redno poslovanje družbe nujna. Med taka 
plačila sodijo tudi plačila tekočih stroškov rednega poslovanja družbe, plačila tekočih dobav blaga 
ali storitev, potrebnih za redno poslovanje družbe. Plačila preteklih dobav oziroma plačil stroškov, 
opravljenih z zamudo ali v roku, ki niso v skladu s poslovno prakso med strankama oziroma 
poslovnimi običaji, ni mogoče šteti za plačila tekočih stroškov ali tekočih dobav. 
 
Za dodatne informacije glede navedenega, vaše vprašanje pošljite na e-poštni naslov 
pravnasluzba@gzs.si. 
 
Pripravila Pravna služba GZS 
 

7. Srečanje slovenskih in avstrijskih kovinarjev 

 

Gospodarska zbornica Slovenije in Ekonomski oddelek Avstrijskega veleposlaništva v Sloveniji 
vabita na že šesto poslovno srečanje avstrijskih in slovenskih podjetij s področja 
kovinskopredelovalne industrije, ki bo 12. novembra 2013 na Gospodarski zbornici Slovenije, 
dvorana B/prvo nadstropje. 
 
Program poslovnega srečanja ter prijavnica ter več informacij najdete na povezavi  
http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/mednarodno_poslovanje/62819.  
 
Za člane GZS je udeležba na srečanju BREZPLAČNA. 
 

VLJUDNO POVABLJENI! 
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8. Razpis za Nagrado GZS 

Gospodarska zbornica Slovenije je  objavila razpis za Nagrado GZS za izjemne 
gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2013 (http://nagrada.gzs.si/slo/). Razpis 
je odprt do 29. oktobra 2013.  
 
Priznanje je nagrada gospodarstvenikom, ki več let uspešno vodijo podjetje in s pravim 
stroškovnim managementom, tržnim prilagajanjem in prestrukturiranjem ohranjajo delovna 
mesta, dobičkovnost poslovanja ter rast podjetja. Poleg visoke poslovne in podjetniške kulture, 
splošnih in razvojnih rezultatov gospodarske družbe, rezultatov poslovanja in tržnih rezultatov, se 
pri ocenjevanju njihovih dosežkov upoštevajo tudi hitra tržna širitev družbe ter lastni razvoj in 
inovativne rešitve.   
 
Slavnostna podelitev nagrad bo potekala 5. marca 2014 v Cankarjevem domu, 
Ljubljana. 
 

9. Povabimo vas… 

(vir: CEMP) 
 

� VSESLOVENSKO POSLOVNO SREČANJE 
 
Gospodarska zbornica Slovenije tudi letošnje leto pripravlja Vseslovensko poslovno srečanje. 
Dogodek je namenjen vsem slovenskim podjetjem, ne glede na panogo, ki iščejo slovenske 
kupce, proizvajalce, ponudnike storitev, ali pa zgolj sodelovanje za skupni nastop na domačem ali 
tujih trgih. Srečanje podjetij bo v sredo, 20. novembra 2013, v dvoranah A, B in C v 1. 
nadstropju GZS. 
 
ZAKAJ? 

• Ker želimo na ta način prispevati k večji povezanosti domačih podjetij in s tem povečanju 
konkurenčnosti le-teh. 

• Ker izkušnje kažejo, da se na bilateralnih srečanjih ob izhodnih ali vhodnih gospodarskih 
delegacijah med seboj povezujejo ravno slovenska podjetja. 

• Ker se podjetja med seboj premalo poznajo. 
• Ker podjetja ne poznajo ponudbe in povpraševanja drugih slovenskih podjetij. 
• Ker želimo povezati člane vseh panožnih zbornic oziroma združenj. 
• Ker je včasih koristno in zabavno izmenjati izkušnje tudi z domačo konkurenco oziroma 

potencialnimi partnerji. 
 
Program in prijavnica na http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/mednarodno_poslovanje/62432.  
 
 

� MATCHING 2013 

Deveto leto zapored se bo na sejmišču Rho v Milanu odvijal t.i. Matching dogodek. Namenjen je 
vzpostavljanju neposrednih kontaktov s potencialnimi poslovnimi partnerji tako iz Italije kot iz 
drugih držav. Več kot 2.000 prijavljenih podjetij sodeluje na vnaprej organiziranih bilateralnih 
srečanjih (B2B) na podlagi vnaprej pripravljenih individualnih razporedov sestankov. 

Kdo se lahko udeleži? 

Letošnjega srečanja se v organizaciji Gospodarskega urada RS v Milanu in Gospodarske zbornice 
Slovenije lahko udeleži največ 6 slovenskih podjetij. Slovenska delegacija bo imela na sejmu 
svoj razstavni prostor, namenjen predvsem sestankom. 

Več informacija  na http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/mednarodno_poslovanje/62785 
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� GOSPODARSKA DELEGACIJA V INDIJO 
 

Slovenska podjetja vabimo k udeležbi v gospodarski delegaciji v Indijo, v okviru katere bomo 
organizirali b2b srečanja v Mumbaju in Bangaloreju. 
 
22. – 24. januar 2014, Mumbai 
  
Dogodek: Največji sejem strojne in elektro industrijev Indiji »India Engineering  
               Sourcing Show - IESS 2014«, v okviru katerega bodo organizirana b2b  
                srečanja. 
 
Področja: Industrija sestavnih delov za avtomobilsko panogo, industrija strojev in  
               opreme za kovinsko predelovalno in elektro panogo, industrijska oskrba in  
                podizvajanje,raziskave in tehnološki razvoj. 
 
Več na http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/mednarodno_poslovanje/62789 
 

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) 
 

Pričakovana proizvodnja
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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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Pričakovane cene
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Pričakovano zaposlovanje
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Pričakovan izvoz
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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-1: Škotski proizvajalec cenovno dostopnih, energetsko učinkovitih modularnih hiš, ki so 
zgrajene in postavljene v dveh tednih, išče nove dobavitelje ključnih stanovanjskih elementov, ki 
morajo biti proizvedeni in pripravljeni za takojšnjo vgradnjo. Podjetje išče dobavitelje uokvirjenih 
kompletov vrat in oken, opečnih pregrad in zunanjih zaščitnih fasadnih blokov iz cementa za 
podizvajalsko  proizvodno sodelovanje.  
 
EEN-2: Poljski distributer industrijskih pnevmatskih in hidravličnih naprav išče nove dobavitelje.  
 
EEN-3: Poljsko podjetje, ki se ukvarja z vgradnjo in montažo kaminov in kaminskih peči išče 
proizvajalce inovativnih peči, kaminov in pripadajoče opreme. Podjetje želi razširiti ponudbo za 
poljske kupce in ponuja svoje storitve kot distributer ali zastopnik. 
 
EEN-4: Nemški izdelovalec turbin išče inženirska podjetja, ki se ukvarjajo s projektiranjem malih 
hidroelektrarn. 
 
EEN-5: Češko podjetje, ki proizvaja specialna orodja za izdelavo ležajev, strojnih elementov in 
sestavnih delov išče dobavitelje posebnih orodij, merilnih naprav in materialov za orodja (ležajno, 
orodno, konstrukcijsko jeklo) iz držav Evropske unije.  
 
EEN-6: Britanski razvijalec in proizvajalec visoko zmogljivih hibridnih turbopolnilnikov išče 
partnerje, ki so specializirani za vgradnjo, montažo in nadgradnjo vozil na  poprodajnem  trgu ali 
za pripravo dirkalnih avtomobilov. 
 
EEN-7: Britanski agent išče proizvajalce hidravličnih valjev za distribucijo njihovih proizvodov v 
Evropi in po svetu. Podjetje ima dobre povezave v naftni, kemijski in prehrambeni industriji ter v 
ladjedelništvu.  
 
Dodatne informacije: Aida Pidić, E: aida.pidic@gzs.si. 
 
 
 
€-VOX pripravila:  strokovna služba ZKovI 


