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1. 6 x 6 priporočil za več zdravja pri delu" - zdravo in uravnoteženo prehranjevanje
V sklopu projekta poZDRAV (http://pozdrav.gzs.si/slo/) in "Leta zdravja v kovinski
industriji", s to številko biltena E–Vox/Glas kovinarjev pričenjamo 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 naslednjih številkah biltena na kratko
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 tej številki se bomo najprej posvetili zdravem in uravnoteženem prehranjevanju.

ZDRAVO IN URAVNOTEŽENO PREHRANJEVANJE
Ustrezno prehranjevanje je eden od temeljev aktivnega življenja, vir energije in dobrega počutja.
Pravilen izbor živil in pravi ritem prehranjevanja lahko varovalno vplivata na naše zdravje in nam
pomagata pri obrambi pred nastankom nekaterih kroničnih bolezni. Hkrati pa nam pomagata
ohranjati primerno telesno maso. Pri izboru bolj zdravih živil se ni treba odpovedati niti okusu niti
užitku pri hrani.

ZAJTRKUJTE
Zajtrk je najpomembnejši dnevni obrok, ki telo že ob začetku dneva oskrbi z ustrezno energijo ter
pomembno vpliva na celoten ritem prehranjevanja in presnove. Zajtrk naj bo sestavljen iz več
živil, pester in pripravljen tako, da ob njem lahko uživate in z zadovoljstvom začnete nov dan.
JEJTE VEČ OBROKOV NA DAN
Za človekovo presnovo in črpanje energije je bolj koristno, če jemo večkrat na dan v manjših
obrokih, kot pa v manj obrokih več hrane naenkrat. Strokovnjaki priporočajo 3 - 5 obrokov na
dan, s čimer se izognemo tudi občutku močne lakote in lažje nadzorujemo prehranjevanje.
IZBIRAJTE ŽIVILA V USTREZNIH RAZMERJIH
Zdrava prehrana temelji na kombinaciji 6 skupin živil v ustreznem razmerju:
- največ živil izbiramo med izdelki iz polnovrednih ogljikovih hidratov (izdelki iz žita, polnozrnat
kruh, neoluščen riž, polnozrnate testenine, krompir itd.) ter med sadjem in zelenjavo,
- sledijo mleko in mlečni izdelki ter meso in ribe,
- najmanj naj bi pojedli živil, ki vsebujejo veliko maščob in sladkorja, npr. tort, sladic itd.
JEJTE VEČ SADJA IN ZELENJAVE
Po najnovejših priporočilih naj bi sadje in/ali zelenjavo vključili v vsak obrok, oz. čim večkrat.
Sadež ali zelenjava lahko okusno nadomestita preveč kalorične in sladke prigrizke med obroki.
PIJTE DOVOLJ VODE TEKOČINE- VODE
Za zdravje in dobro počutje je bistvenega pomena, da dobimo zadostne količine tekočine.
Ustrezne količine za odraslega so med 1,5 l in 1,8 l na dan, vnos tekočine pa je treba prilagoditi
zunanji temperaturi in znojenju pri delu. Pijte čim več navadne vode ali nesladkanega čaja in se
izogibajte sladkanim ter gaziranim pijačam.
OMEJITE UŽIVANJE MASTNE HRANE IN SLADKARIJ
Za vsakodnevno prehranjevanje izbirajte posneto mleko in mlečne izdelke iz posnetega mleka,
več pustega mesa in rib. Izogibajte se cvrtju, hrano pa pripravljajte s kakovostnimi maščobami
(olja rastlinskega izvora). Torte in druge kalorične sladice naj bodo na vašem jedilniku le ob
posebnih priložnostih.
Verjamemo, da bo zgornja tematika pri vas dosegla nek minimalen določen namen/učinek in vam
bo v dodatno pomoč tako pri povečevanju zadovoljstva vaših zaposlenih, kot tudi pri
zmanjševanju stroškov zaradi zdravstvenega absentizma.

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 lahko tudi naročite, in sicer na zkovi@gzs.si.
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2. Naša stališča…naš komentar…
(vir: GZS)



Evropska komisija Sloveniji: Od besedičenja k akciji!

Za razliko od novembrskega poročila Evropske komisije, ko smo bili pohvaljeni za napredek, nam
tokrat priporoča jasne zadolžitve, vključno s kratkimi izvedbenimi roki do konca letošnjega leta.
Še vedno velja, da moramo in smo sposobni domačo nalogo narediti sami.
Evropska komisija v svojem današnjem poročilu Sloveniji nalaga vrsto že dalj časa aktualnih
priporočil, vezanih na ukrepe za ponovni zagon gospodarstva in fiskalno konsolidacijo. Poudarja
pa zahteve za konkretne ukrepe na področjih sanacije bančnega sistema, privatizacije bank in
državnega premoženja, prestrukturiranja podjetij - z roki in nosilci za njihovo izvedbo do konca
leta 2014.
Med manjkajočimi strategijami, ki jih je treba pripraviti v drugi polovici leta, je bistvenega
pomena tudi zahteva EK za pripravo akcijskega načrta za prestrukturiranje podjetij: katera
podjetja, na kakšen način in kdaj in zakaj bodo poslovno in finančno prestrukturirana. Ukrep se
nanaša na okoli 10.000 prezadolženih podjetij s prek 50.000 zaposlenimi.
Evropska komisija nam bolj neposredno kot doslej sporoča, da do konca leta pričakuje doslej
neizvedljivo: med socialnimi partnerji usklajen celovit socialni sporazum. Ta mora vključevati
ukrepe, s katerimi bo Slovenija zagotovila konkurenčno plačno politiko, strukturne reforme, ki ne
bodo prizadele domačega povpraševanja, temveč spodbudile ohranjanje in ustvarjanje novih
delovnih mest.
Ni nepomembno, da nas v času priprave razvojnih dokumentov za črpanje EU sredstev v FP
2014-2020 posebej opozarja tudi na učinkovitejšo pripravo in izvajanje Strategije pametne
specializacije ter Prometne strategije, ki sta ključnega pomena za dostop do EU sredstev od leta
2015 dalje. Evropska komisija nam postavlja ogledalo za ključne vsebine, ki bi se jih morali lotiti
sami, in to že zdavnaj! Na te ukrepe vseskozi opozarjamo tudi v okviru svojih ključnih
dokumentov, Agende 46+ in AgendeMG.
Da bi Slovenija lahko izvedla zahtevane naloge, vključno z bojem proti sistemski korupciji,
potrebuje delujočo, odlično organizirano in odločno vlado. Tako, ki bo sposobna najti konsenz za
tiste prioritete razvoja Slovenije, ki jim bodo zavezane vse vlade, ta in naslednje.
______________________________________________________________________________


Ponudite volivcem rešitve, ki držijo vodo!

Pozivamo politične stranke, da volivcem v predvolilni kampanji ne sadijo rožic, temveč jim nalijejo
čistega vina in ponudijo realne rešitve, ki so ekonomsko in finančno vzdržne.
Sredina odločitev Ustavnega sodišča je dokončno potrdila 13. julij kot dan predčasnih
parlamentarnih volitev, že drugih v obdobju zadnjih 2 let. Ne dvomimo v to, da bodo politične
stranke in volilne liste gospodarsko rast in razvoj, razbremenitev gospodarstva ter ustvarjanje
novih delovnih mest postavile zelo visoko med volilnimi obljubami, za katere se bodo zavzemali v
svojih volilnih programih. A hudič je v podrobnostih in v poznejšem uresničevanju obljub: kakšna
bo končna koalicijska pogodba, ki bo osnova za delo nove vlade, katere ukrepe bo nova vlada res
uresničila in od kje bo nova vlada vzela potrebna sredstva in druge vire za izpeljavo nujnih
ukrepov.
Zato pozivamo politične stranke, da volivcem v predvolilni kampanji ne sadijo rožic, temveč jim
nalijejo čistega vina in ponudijo realne rešitve, ki so tudi ekonomsko in finančno vzdržne.
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V tem hipu je največja nevarnost za Slovenijo, da bodo politične stranke:
- vnovič obljubljale nemogoče,
- glede na konceptualne razlike med njimi po volitvah sprejemale kompromise, ki ne bodo
zagotovili trajnostno vzdržne rasti Slovenije, ampak bodo ponovno delile volilni plen, samo da bi
prišle na oblast.
Nevarna posledica takšnega ravnanja bo nova pat pozicija, brez ustreznih akcij in ukrepov, ki so
edini povod za dejansko uresničevanje potenciala novih delovnih mest, o katerih bi se v
predvolilni kampanji morali največ pogovarjati. Nove službe bodo ljudem vrnile največ njihovega
dostojanstva. To pa ne bo mogoče brez tudi bolečih ukrepov, ki so se jim politiki doslej zelo
izogibali:










spremembe v zdravstvu s ciljem zagotovitve kakovostnega javnega zdravstva po načelu
kakovostnih storitev za pošteno plačilo: zdaj je zdravstvo slabo organizirano, imamo kaos v zvezi
s čakalnimi listami, slab nadzor nad zdravstvenimi stroški, skrajno različne razmere med
zdravstvenim osebjem - od izrazito pretirane obremenjenosti do izjemno dobro plačanih
dežurstev ...
prestrukturiranje javne porabe s ciljem zagona gospodarstva (nižji davki, prečiščene subvencije,
proč od uravnilovke pri plačni politiki - manjše število javnih uslužbencev, več javnih sredstev za
investicije, učinkovitejše črpanje in bolj kakovostno investiranje EU sredstev v najbolj
perspektivne programe in produkte ...
zagotovitev vzdržnosti javnih financ, kar pomeni tudi uvedbo neposredne odgovornosti politike s
fiskalnim pravilom,
umik države iz lastništva podjetij s ciljem, da je država solastnica podjetij in drugih gospodarskih
družb približno v takšni meri, kot v gospodarsko najbolj uspešnih državah (sedaj je bistveno več),
umik politikantskih interesov iz upravljanja družb v javni lasti,
zdravo in učinkovito prestrukturiranje prezadolženih gospodarskih družb, kar bo pogosto
pomenilo tudi razlastitev dosedanjih lastnikov in zmanjšanje števila zaposlenih,
nadaljevanje reforme trga dela, pokojninska reforma, reforma javnega naročanja ...
Mag. Samo Hribar Milič, predsednik GZS: »Živimo v razmerah, ko ne smejo prevladati parcialni
interesi. Pozivamo vse, ki bodo kandidirali na volitvah, da ponudijo programe, ki bodo držali vodo.
Samo to bo prava osnova, da bodo zmagovalci po volitvah lahko uskladili svoje različne interese
in sprejeli tak program, ki bo vključeval ukrepe za izhod iz krize, hkrati pa bo finančno in
ekonomsko vzdržen. Za uresničevanje tega skupnega programa pa morajo prevzeti polno
odgovornost.«

Več stališč in komentarjev si lahko ogledate na http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji.

3. Stalna arbitraža pri GZS – Nova spletna stran!
(vir: GZS)

Stalna arbitraža pri GZS je v celoti prenovila svojo spletno stran. Z novo spletno stranjo se želijo
še bolj približati uporabnikom in jim ponuditi uporabne informacije, ki jih potrebujejo za odločitev
o reševanju sporov z arbitražo, mediacijo, posredovanjem in drugimi alternativnimi oblikami.
Nova spletna stran je zasnovana kot sodobno, interaktivno komunikacijsko orodje, ki
vam nudi:
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Vsebine in orodja na novi spletni strani so predstavljeni v slovenskem in angleškem jeziku, kmalu
pa se bodo pridružili še drugi jeziki.
Pripravljajo tudi novo interaktivno orodje – spletni iskalnik arbitrov, ki bo uporabnikom
omogočal, da z različnimi iskalnimi kriteriji identificirajo strokovnjake, ki so najprimernejši za
reševanje njihovega spora. Spletni iskalnik arbitrov bo uporabnikom služil kot neobvezni
pripomoček pri izbiri strokovnjaka (arbitra).
Vabimo vas, da si novo spletno stran ogledate na http://www.sloarbitration.eu/.

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. Junijsko izdajo biltena (vključno s prejšnjimi številkami) najdete na povezavi:
http://www.gzs.si/slo/62413.

5. Zakonodajni kompas
(vir: pravna služba GZS)

Izšla je nova številka biltena "Zakonodajni kompas". Spodaj si lahko preberete nekaj zanimivih in
koristnih vsebin.
PREDPISI…
Sprejeti
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu vročanja sklepov o izvršbi v elektronski obliki,
drugih pravnih aktov, dokumentov in informacij
V Uradnem listu RS, št. 42/2014 je bil dne 9. 6. 2014 objavljen Pravilnik o vsebini, obliki in načinu
vročanja sklepov o izvršbi v elektronski obliki, drugih pravnih aktov, dokumentov in informacij. S
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pravilnikom se določajo vsebina, oblika in način vročanja sklepov o izvršbi v elektronski obliki,
drugih pravnih aktov, dokumentov in informacij, ki se nanašajo na postopek izvršbe na dolžnikova
denarna sredstva pri bankah oziroma hranilnicah, prek informacijskega sistema za vročanje
sklepov o izvršbi, ki ga upravlja davčni organ. Pravilnik je začel veljati dne 10.6.2014. Več na
http://www.uradni-list.si/1/index?year=2014&editionofs=41#!/naprej.

V pripravi
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave
elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike
Slovenije za javna plačila
Na spletnih straneh Državnega portala RS E-uprava je bil dne 10. 6. 2014 objavljen Predlog
pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih
računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.
Pravilnik sicer določa standarde in pogoje za izmenjavo računov v elektronski obliki, ki jih izdajajo
ali prejemajo proračunski uporabniki prek enotne vstopne in izstopne spletne točke pri Upravi RS
za javna plačila (UJP), novela pa na novo določa kaj je to e-račun in kdo je prejemnik e-računa,
ter nekoliko spreminja standard za izmenjavo e-računov in določbe nadomestil in stroškov
http://e-uprava.gov.si/eizmenjave
e-računov.
Več
na
uprava/zakonodajaIskanje.euprava?zadeva_id=5108.

VPRAŠALI STE…
Ali mora podjetje z 10 zaposlenimi imeti pravilnik o varovanju osebnih podatkov?
Varovanje osebnih podatkov ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Ta v 7. členu
določa, da upravljavci osebnih podatkov z manj kot 50 zaposlenimi, niso dolžni izpolniti
obveznosti iz drugega odstavka 25. člena ZVOP-1, to je predpisati postopke in ukrepe za
zavarovanje osebnih podatkov v svojih aktih. Glede na to, da imate manj kot 50 zaposlenih, ste
sicer še vedno dolžni zagotoviti zavarovanje osebnih podatkov, vendar pa niste dolžni predpisati
postopkov in ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov s pravilnikom. Pri tem opozarjamo, da se
navedena izjema ne osebne podatke in je obdelava občutljivih osebnih podatkov del njihove
registrirane dejavnosti.

NAŠI DOSEŽKI

Skrčena sfera obrti
Po tem, ko smo lani uspeli v ObrZ-E bistveno izboljšati definicijo obrti (tako da mora biti osebni
angažma obrtnika v proizvodnji, izvajanju storitev oz vodenju procesov podjetja prevladujoč, da
ne gre za obrtno podjetje, kadar ima organizirane posamezne poslovne funkcije kot zaokrožene
faze poslovnega procesa, da gre lahko za obrt le, če jo opravlja malo podjetje), smo po vztrajanju
predlagatelja novele ObrZ-E, da se zaprtega kroga obrtnih dejavnosti ne bo več določalo z
uredbo, uspeli z zahtevo, da naj se opredeli vsaj določena »indikativna« lista dejavnosti, ki se po
svoji naravi običajno izvajajo na obrtni način. Z argumenti, da se določene dejavnosti sploh ne
more izvajati na obrtni način, nam je uspelo uspelo izločiti 62 šifer. V okviru 174 šifer pa nam je z
metodo taksativne opredelitve določenih pod-dejavnosti uspelo zmanjšati njihovo število na tiste,
za katere bi lahko rekli, da se v malih podjetjih ali s.p.-jih res običajno izvajajo na obrtni način.
Uspeli smo tudi z interpretacijo, da se teh 174 šifer izvaja v Sloveniji običajno na obrtni način le v
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mikro ali malih podjetjih, ne pa nasploh. S tem je bistveno zoženo polje dejavnosti in števila
gospodarskih subjektov, ki bi se jih avtomatično štelo za sfero obrti.
Obrtna poklicna deregulacija
Glede seznama izobraževalnih pogojev in NPK za poklicno regulirane obrtne dejavnosti je smo v
celoti uspeli z zahtevo, da se v nasprotju s predlogom OZS ne dopusti dviga minimalno zahtevane
izobrazbene ravni nad srednjo poklicno, oz. če je ni, srednjo strokovno, oz če ni obeh, nad NPK
kot je določeno v Uredbi o obrtnih dejavnostih. S tem smo uspeli nadaljevati s poklicno
deregulacijo. Od prej 64 je ostalo 25 poklicno reguliranih obrtnih dejavnosti na minimalno
zahtevanem nivoju.

6.

Povabimo vas…


Slovenska kovinsko predelovalna industrija ter proizvodnja
materialov in nekovin na SPECIALIZIRANI SEJEM V INDIJI

kovinskih

Vabimo vas na strokovno ekskurzijo na specializiran sejem MINERAL, METAL,
METALLURGY MATERIALS 2014, ki bo potekala med , 3. – 7. septembrom 2014 v New
Delhiju.
Na sejmu MINERAL, METAL, METALLURGY MATERIALS 2014 (4M) ter spremljajočih sejmih Used
Machinery Expo 2014 (UMEX) in International Machine Tools Expo 2014, ki se bodo odvijali med
4. in 7. septembrom 2014 v New Delhiju, med drugim razstavljajo proizvajalci strojev za
mehansko obdelavo, livarji, varilci, proizvajalci kovinskih materialov in nekovin.
Organizatorji pričakujejo 300 razstavljavcev, med drugim so udeležbo, poleg vodilnih indijskih
podjetij, napovedale tudi države EU, Rusija in Kitajska, ter 15.000 poslovnih obiskovalcev in 700
delegatov iz 35 držav. Sejma se bosta udeležila tudi dva slovenska razstavljavca in sicer podjetji
Bosio d.o.o. in Ferročrtalič d.o.o.
PROGRAM IN UGODNOSTI ZA UDELEŽENCE
Za predstavnike slovenskih podjetij s področja kovinsko predelovalne industrije ter industrije
kovinskih materialov in nekovin, ki bi se sejma želeli udeležiti kot obiskovalci, smo pripravili
možnost skupinskega obiska sejma in v okviru sejma organizacijo b2b srečanj, v času med 3. in
7. septembrom 2014 v New Delhiju.
Dodatne ekskluzivne ugodnosti za udeležence programa strokovne ekskurzije:paket potovalnega
aranžmaja, pripravljalni sestanek udeležencev pred odhodom, GZS priročnik »Indija —
potrošniška Koromandija«, skupinsko urejanje vizumov.
STROŠKI UDELEŽBE
Kotizacija za udeležbo v strokovni ekskurziji znaša za nečlane GZS 400 EUR (DDV je vključen v
ceno) na osebo, za člane GZS pa kotizacija s popustom znaša 250 EUR (DDV je vključen v ceno).
Kotizacija se plača ob prijavi organizatorju strokovne ekskurzije.
Stroške potovalnega aranžmaja (letalski prevoz v ekonomskem razredu, namestitve v hotelu 5*,
lokalni transferji), ki okvirno znašajo 990 EUR (DDV je vključen v ceno), krijejo udeleženci
individualno, neposredno ponudniku potovalnega aranžmaja, po splošnih pogojih in navodilih
agencije. Stroški se lahko spremenijo glede na število udeležencev oz. datum nakupa letalske
vozovnice in rezervacije hotela. Kontakt agencije vam bomo posredovali ob prijavi na strokovno
ekskurzijo.
Za obisk Indije je potrebno pridobiti vizum, ki ga pridobite na Veleposlaništvu Indije v Ljubljani.
Obrazec
za
pridobitev
vizuma
in
stroški
pridobitve
so
objavljeni
na
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http://www.indianembassy.si/slo/consular/splosne-informacije-o-vizumih.
PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE
Udeležbo v strokovni ekskurziji potrdite z izpolnjenim prijavnim obrazcem in potrdilom o plačilu
kotizacije, po e pošti na naslov natasa.turk@gzs.si ali po faksu na številko 01/58 98 100.
Za dodatne informacije o organizaciji strokovne ekskurzije vam je na razpolago GZS, Nataša Turk,
mag. posl. ved, T: 01 / 58 98 152, E: natasa.turk@gzs.si.
Vabilo
in
prijavnico
objavljamo
v
dokumentih
http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/mednarodno_poslovanje/65172.

na

7. VLADNA REDOVALNICA

Ocenjujemo dobre in slabe poteze Vlade RS
JUNIJ 2014

Nižje obremenitve iz naslova OVE

Višje energetske obremenitve

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ter
ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo
sta
uslišali
upravičene
pripombe energetsko intenzivnih podjetij
v toliko, da bo njihova obremenitev iz
naslova prispevkov za obnovljive vire
energije (OVE) v povprečju manjša od
predvidenih dodatnih 23 milijonov evrov
in da bo čim prej pripravljena nova
shema za OVE, ki jih bo dodatno
razbremenila.

Ministrstvo
za
finance
še
naprej
mačehovsko ravna s podjetji. Najprej je
zvišalo trošarine za energente, potem pa v
okviru medsektorskega pogajanja glede
nenehno novih obremenitev za energetsko
intenzivno industrijo ni popustilo niti za
ped. Še več. GZS ugotavlja, da ministrstvo
za finance kot ključna finančna vladna
ustanova nima niti celovite analize, koliko
je bila omenjena industrija z različnimi
vladnimi ukrepi v zadnjih letih dodatno
obremenjena.

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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Pričakovana proizvodnja
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-10%
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avg.13

okt.13

dec.13

feb.14

apr.14

jun.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

Pričakovane cene
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Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
Proizvodnja drugih vozil in plovil
Popravila in montaža strojev in naprav
Proizvodnja drugih strojev in naprav
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Pričakovano zaposlovanje
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Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
Proizvodnja drugih vozil in plovil
Popravila in montaža strojev in naprav
Proizvodnja drugih strojev in naprav

Pričakovan izvoz
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Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
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Proizvodnja drugih vozil in plovil
Popravila in montaža strojev in naprav
Proizvodnja drugih strojev in naprav
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Pričakovano skupno povpraševanje
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25
29
30
33
28

dec.13

feb.14

apr.14

jun.14

Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
Proizvodnja drugih vozil in plovil
Popravila in montaža strojev in naprav
Proizvodnja drugih strojev in naprav

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 Turško podjetje, specializirano za trgovanje z opremo
garaže/delavnice, išče črpalke in cilindre predvsem evropskih distributerjev.

za

avtomobilske

EEN-02 Nemško podjetje, specializirano za razvoj, proizvodnjo in distribucijo elektronskih
sistemov za transportno industrijo (železnice, tramvaji, avtobusi), želi prevzeti storitve in prodajo
tehničnih izdelkov in storitev transportne industrije.
EEN-03 Poljsko podjetje, specializirano za izdelavo drsnih vrat in pohištva po meri, išče
pohištvene dodatke, ki jih lahko vključi v svojo ponudbo.
EEN-04 Danski proizvajalec patentirane tehnologije industrijskih čistilnih strojev s
kompaktnim suhim ledom išče dobavitelja, ki ima možnosti valjanja, krivenja in vrtanja v
nerjaveče jeklo ter dela z elektroniko - PLC kontrolo.

str. 11

EEN-06 Poljsko podjetje, specializirano za proizvodnjo ključavnic, tečajev in drugih kovinskih
izdelkov za področje telekomunikacij in pohištvene industrije, je zainteresirano postati distributer
za podobne izdelke.
EEN-07 Romunsko podjetje, specializirano na področju varnostnih sistemov, za stanovanjske,
institucionalne, industrijske in poslovne aplikacije, kot tudi integrirane rešitve za zagotavljanje
varnosti, je pripravljeno za distribucijo/zastopanje izdelkov tuji proizvajalci varnostnih sistemovna
romunskem trgu.
EEN-08 Srbsko podjetje, ki je specializirano za trgovanje s kmetijskimi stroji, išče kvalitetne
proizvajalce za širitev svoje ponudbe. Podjetje je pripravljeno postati predstavnik za srbsko
tržišče.
EEN-09 Romunsko podjetje je aktivno vključeno v trgovanje industrijske opreme za
avtomatizacijo. Podjetje želi postati zastopnik na področju pnevmatskih in hidravličnih
industrijskih izdelkov za evropskega proizvajalca

Dodatne informacije: Aida Pidić, E: aida.pidic@gzs.si.



Švicarsko podjetje MEDACTA CH (http://www.medacta.com) išče proizvajalca oz.
proizvodni obrat za izdelavo preciznih delov za izdelavo medicinske opreme. Vse potrebne
kontakte in materiale (izdelke prikazane v skicah) dobite pri: Vanja Bele, GZS; E-pošta:
vanja.bele@gzs.si, Tel.: 01/5898 113.

€-VOX pripravila: strokovna služba ZKovI
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