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1. PoZDRAV: 6 x 6 priporočil za več zdravja pri delu
Leto 2014 smo lani proglasili za "leto zdravja v kovinski industriji". To pomeni, da smo
in tudi še bomo močno dejavni na tem področju (izobraževanja, usposabljanja, svetovanja,…) na
ravni posameznega podjetja oz. zaposlenega.
Tako v okviru "leta zdravja v kovinski industriji", za vse člane Združenja kovinske industrije v letu
2014 izvajamo dva projekta s področja promocije zdravja pri delu. Cilja obeh projektov sta
enaka: zmanjšati zdravstveni absentizem in njegove posledice v podjetjih ter članom
pomagati pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti na področju promocije zdravja pri
delu. Raziskave so namreč pokazale, da se vlaganja v promocijo zdravja pri delu zaradi boljšega
počutja in motivacije zaposlenih ter zaradi manjše odsotnosti z dela povrnejo z 2,5 do 10kratnikom vložka. Med udeleženci programov promocije zdravja se odsotnost z dela zmanjša
za 12% do 36%, tako da podjetja, ki vlagajo v promocijo zdravja pri delu, lahko pričakujejo do
36% nižji bolniški stalež.
Pri projektu Zdravi na kvadrat, Združenje kovinske industrije sodeluje z Združenjem kemijske
industrije, vzporedno pa poteka projekt poZDRAV, ki smo ga na razpis ZZZS prijavili in v ta
namen tudi uspešno pridobili tudi sredstva s katerimi smo slovenskim kovinarjem uspeli zagotoviti
omejeno število mest v zgoraj opredeljenih aktivnostih. Udeležba na vseh aktivnostih (seminarji,
delavnice, konferenca,…) je za naše člane tudi popolnoma brezplačna.
Med pomembnejšimi rezultati projekta poZDRAV bo tudi t.i. "komunikacijsko gradivo".

6 x 6 priporočil za več zdravja pri delu bo posredovano 400-im "kovinarskim" podjetjem v
Sloveniji. Komplet gradiv bo sestavljen iz 6 plakatov, vsebinsko sorodne mini brošurice ter
različnih, po skupinah sorodnih ppt predstavitev. V gradivu bodo predstavljene naslednje vsebine:







zdravo in uravnoteženo prehranjevanje,
pomen gibanja za naše zdravje,
preprečevanje odvisnosti,
preprečevanje poškodb pri delu,
preprečevanje in obvladovanje stresa
najuspešneje prakse z navedenih področij.

Celotno gradivo bo pripravljeno v elektronski obliki (plakati bodo v resoluciji za tisk), razmnoženo
na nosilcih ter poslano izbranim podjetjem.
Namen projektnega gradiva (predvsem plakatov) je, da si vaše podjetje gradivo natisne ter
postavi na različna vidna mesta, s čimer bodo opazna čim večjemu številu vaših zaposlenih.
Gradivo je namenjeno še posebej manjšim in mikro podjetjem, ki pogosto nimajo dovolj sredstev
za izvajanje celovite in sistematične promocije zdravja pri delu. Smiselno je, da so plakati po
vsebini razvrščeni na mesta, kjer so vsebinsko povezani z okolico (npr. v menzi - plakati o
prehrani ipd.) če je le-to v vašem podjetju tudi mogoče.
Gradivo v obliki ppt predstavitev bo namenjeno temu, da jih bodo bodisi vodilni bodisi oseba
zadolžena za varnost in zdravje pri delu, predstavili na različnih za to namenjenih priložnostih
(npr. zbor delavcev, interna izobraževanja, sestanki, ipd.). S predstavitvijo se lahko hkrati obdela
vse vsebine, ki so pomembne za podjetje, lahko pa se priporočila predstavlja večkrat z različnimi
poudarki. Brošurico oz. zloženka pa bo z besedilom dopolnjevala vsebino predstavljenega tako na
plakatih, kot na predstavitvi.
Verjamemo, da bo napovedano gradivo pri vas doseglo nek 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!

2. Javni razpis SPIRIT-a za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na
mednarodnih sejmih v tujini

Javni razpis bo odprt do vključno 30. 4. 2014, do 13.00 ure.
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na
mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem, ki je vpisan v mednarodnem registru
sejmov M+A ExpoDataBase: www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA:
www.auma.de in ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.
Namen javnega razpisa:
Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov
podjetij na mednarodnih sejmih v tujini slovenskim podjetjem povečati možnost predstavitve
izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja
slovenskih podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije slovenskih podjetij.
Cilj javnega razpisa:
Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 50 podjetij pri njihovih individualnih predstavitvah na sejmih
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v tujini.
Pogoji za sodelovanje:
Upravičeni prejemniki sredstev po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni
podjetniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/2009-UPB3, 33/2011,
91/2011, 32/2012, 57/2012, 44/2013 Odl.US: U-I-311/11-16, 82/2013 - v nadaljevanju ZGD-1),
ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu.
Vrednost razpisa:
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa
znaša 400.000,00 EUR.
Rok za prijavo:
Javni razpis bo odprt do vključno 30. 4. 2014, do 13.00 ure.
Dodatne informacije:
Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov:
sejmi@spiritslovenia.si
pripisom »JR Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na
mednarodnih sejmih v tujini - vprašanje«. Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti
najpozneje do vključno 25.04.2014. SPIRIT Slovenija ni dolžan posredovati odgovora, če iz
elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. SPIRIT Slovenija bo na
spletnem naslovu: http://www.spiritslovenia.si/ objavil odgovore na vprašanja v roku treh (3)
delovnih dni po prejemu vprašanja, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.
Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija:
Razpisna
dokumentacija
je
na
voljo
na
spletnem
naslovu:
http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Pomoc_izvoznikom/Sejmi/Javni_razpis_7349.aspx ahko pa
se posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve, podane na elektronski naslov:
sejmi@spiritslovenia.si,
pripisom »JR Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na
mednarodnih sejmih v tujini - razpisna dokumentacija«. SPIRIT Slovenija ni dolžan posredovati
razpisne dokumentacije, če iz elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega
pripisa.

3. Naša stališča…naš komentar…
(vir: GZS)



Kako hudo krizo potrebujemo, da se bomo spametovali?

Odločno zavračamo nove obremenitve zaradi padca davka na nepremičnine. Terjamo
ukrepe za zmanjšanje javne porabe in odgovornost zaradi poloma z nepremičninskim
davkom. Skoraj eno leto časa, energije in stroškov je izgubljenih zaradi razveljavitve
zakona o davku na nepremičnine na Ustavnem sodišču RS. To je bistveno večja
škoda, kot je bila denimo storjena zaradi katastrofalno vodenega in pozneje
razveljavljenega 30 milijonov evrov vrednega razpisa Spirita za spodbujanje razvoja
novih produktov v letih od 2013 do 2015. Kljub temu pa očitno znova nihče za ta
polom ne namerava odgovarjati.
Nasprotno. Finančni minister Uroš Čufer nam želi naprtiti znova višji davek na dodano vrednost
(DDV), čeprav je povsem jasno, da je že lanski dvig DDV povzročil novo breme trgovskim
družbam in njihovim dobaviteljem. Nova bremena bi definitivno negativno vplivala na
gospodarsko rast in pomenila nove izgube delovnih mest. Brezposelnost pa se bo še hitreje
približevala rekordni v zgodovini Slovenije. Mar ni dovolj ta hip že 130.000 brezposelnih in
100.000 izgubljenih delovnih mest v zadnjih petih letih v gospodarstvu?
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Vlada želi račun za svoj neuspeh naprtiti vsem nam. To je nesprejemljivo in škodljivo.
Sprašujemo se, kakšno krizo še potrebujemo, da se bomo v Sloveniji končno spametovali.
Pozivamo Vlado RS, naj takoj preneha dodatno obremenjevati podjetja - z višjim DDV, z višjimi
stroški zaradi nove sheme za obnovljive vire energije, z višjo turistično takso, z novim prispevkom
za Slovenski avdiovizualni center itn. To so resne kršitve komajda podpisane koalicijske pogodbe,
kjer je jasno zapisano, da novih bremen ne bo.
Pozivamo Vlado RS k razumu in racionalnemu ravnanju. To pomeni, da naj vire zaradi izpada
davka na nepremičnine poišče na odhodkovni strani proračuna, pri čemer ne sme krniti razvojnih
proračunskih sredstev. Obenem pozivamo vse občine, naj se zavežejo, da letos ne bodo
dvigovale nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Nesmotrno, neracionalno in nesmiselno je
nenehno dvigovati davke in druge dajatve samo zato, ker odgovorni niso sposobni svojih
proračunskih obveznosti prilagoditi krizi. Če se bo vlada zatekla k takšnim metodam, bo
odgovorna za nova izgubljena delovna mesta. Lahko pa se zgodi, da tudi za še kaj hujšega.
Sloveniji namreč grozi tudi kazen iz Bruslja zaradi makroekonomskih neravnovesij, ki povzročajo
javnofinančni primanjkljaj.
Bruselj med drugim zahteva ponovno zagotovitev stroškovne učinkovitosti, ki bi izboljšala
konkurenčnost in zvišala izvoz slovenskih podjetij. Višji davki Evropsko komisijo prav gotovo ne
bodo prepričali, da bomo uresničili to nalogo, ki jo moramo opraviti predvsem zaradi naše lastne
prihodnosti, ne zaradi Bruslja. Gospodarska politika, ki temelji na višjih davkih, ni verodostojna.
Vlada RS tvega, da bo znova okrnila mednarodno verodostojnost Slovenije. Ceno bomo plačali
vsi.
Pozivamo Vlado RS k razumu in racionalnemu ravnanju. Vire naj najde z znižanjem
javne porabe, in to ne s krčenjem razvojnih sredstev. Obenem pozivamo občine, naj
letos ne dvigujejo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
___________________________________________________


VLADA NAJ POBIRA OD GOLJUFOV, NE OD POŠTENIH PLAČNIKOV!

Ohranitev DDV na višji ravni je kršitev koalicijske pogodbe. Gospodarska zbornica
Slovenije (GZS) poziva Vlado RS, naj raje okrepi boj proti sivi ekonomiji.
Vlada RS bo z ohranitvijo stopenj DDV na 9,5 oziroma 22 odstotkih po letu 2015 kršila
lastno koalicijsko pogodbo. Spomnimo: s 1. julijem lani je bila splošna stopnja DDV
zvišana z 20 na 22 odstotkov, nižja stopnja pa z 8,5 na 9,5 odstotka, in sicer prek
zakona o izvrševanju proračunov RS, ki velja le do konca leta 2015. Torej začasno. A
zdaj finančno ministrstvo (MF) predlaga, da se zvišani stopnji DDV vpišeta tudi
neposredno v zakon o DDV. Torej bi obe stopnji zvišali za stalno.
Ob podpisu koalicijske pogodbe so bile dane zaveze, da ne bo novih obremenitev gospodarstva.
Sprememba začasnih višjih stopenj DDV v stalne ni nič drugega kot nova obremenitev
gospodarstva. Zato pomeni kršitev lastnih zavez koalicije.
Takšna poteza bistveno spodkopava tudi zaupanje na pogajanjih za Socialni sporazum za izhod iz
krize 2014-2015, kjer bi morala biti ponovljena zaveza Vlade RS iz koalicijske pogodbe o tem, da
ne bo novih obremenitev. Še preden bi namreč socialni partnerji izpogajali omenjeni sporazum,
Vlada RS že snuje višje obremenitve gospodarstvu od predvidenih, in to že 1. dan po koncu
veljavnosti tega istega sporazuma, torej 1.1.2016.
Vlado RS, ministrstvo za finance in ministrstvo za gospodarstvo in tehnološki razvoj pozivamo, naj
raje odločno in pošteno izpeljejo boj proti sivi ekonomiji. Z uvedbo davčnih blagajn, ki bi
omogočile hkratno preusmeritev klasičnih inšpekcijskih nadzorov na področja, kjer se sploh ne
izdajajo računi, bi pokazali, da resnično želijo hkrati z javno-finančno konsolidacijo okrepiti tudi
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pravno državo. To pomeni, da bi vlada davke bolj odločno začela pobirati od goljufov, ne pa da
bo gospodarstvo namesto razbremenitve še naprej bolj obremenjevala, kot pa je obljubljala ob
lanski uvedbi začasnih stopenj DDV.
Spomnimo: uvedba pravih davčnih blagajn je zapisana tudi v koalicijski pogodbi.

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

5. Zakonodajni kompas
Izšla je nova številka biltena "Zakonodajni kompas". Spodaj si lahko prebrete nekaj zanimivih in
koristnih vsebin.
Sprejeti predpisi…
•

Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10.
februarjem

2014

(ZUOPŽ)

Zakon, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 17/2014 dne 7.3.2014, določa nujne
interventne, sanacijske in preventivne ukrepe v zvezi z odpravo posledic žleda, ki je
prizadel območje Republike Slovenije med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, ter
postopke za izvedbo in spremljanje teh ukrepov. Zakon je začel veljati 8. marca 2014.
Več…
http://www.uradni-list.si/1/content?id=116551#!/Zakon-o-ukrepih-za-odpravoposledic-zleda-med-30-januarjem-in-10-februarjem-2014-%28ZUOPZ%29
•

Zakon o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-D)
Zakon, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 17/2014 dne 7.3.2014, omogoča izvedbo
ukrepov za odpravo posledic, ki jih je povzročil žled na stanovanjskih stavbah, kulturnih
spomenikih ter na gospodarskih objektih kmetijskega gospodarstva, v gozdovih, in na
stvareh, za katerih obnovo je do sredstev za odpravo posledic nesreč po tem zakonu
upravičen državni organ ali občina. Zakon je začel veljati 8. marca 2014. Več...
http://www.uradni-list.si/1/content?id=116553#!/Zakon-o-dopolnitvi-Zakona-o-odpraviposledic-naravnih-nesrec-%28ZOPNN-D%29

•

Uredba

o

določitvi

najvišjih

cen

za

izdajo

energetske

izkaznice

V Uradnem listu RS, št. 15/2014 je bila dne 28.2.2014 objavljena Uredba o določitvi
najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice, ki določa najvišje cene za izdajo energetske
izkaznice

za

stanovanjske

stavbe.

Veljati

je

začela

1.

marca

2014.

Več…
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http://www.uradni-list.si/1/content?id=116494#!/Uredba-o-dolocitvi-najvisjih-cen-zaizdajo-energetske-izkaznice
Zakonodajno žarišče
Zakonodajno žarišče uporabniku ponuja pregled najaktualnejših in najpomembnejših
zakonodajnih sprememb na enotnem portalu. Na enem mestu vam ponuja vsebine, ki so
pomembne za pregled stanja posameznega predpisa, omogoča seznanitev s ključnimi predlogi in
stališči GZS, obvešča o dogodkih povezanih s posameznim zakonom, bodisi, da gre za strateške
svete GZS, posvete, okrogle mize in novinarske konference. Uporabniki bodo na podlagi merljivih
učinkov lahko ocenili in ovrednotili spremembe zakonodaje za gospodarstvo. Z vašimi predlogi in
vašimi mnenji bodo stališča in predlogi GZS učinkovitejši in močnejši. Več na
http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/pravni_portal/zakonodaja/zakonodajno_zarisce.

Vprašali ste…
V času ledene ujme smo bili primorani uporabiti agregate za nemoteno opravljanje
dejavnosti. Kako lahko uveljavljamo povračilo stroškov za uporabo agregatov?
Na podlagi 10. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10.
februarjem 2014 je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MZIP) pripravilo obrazce, ki bodo
oškodovancem omogočili prijavo zahtevka za povračilo stroškov uporabe agregatov v času
trajanja posledic žleda.
Za prijavo zahtevkov so pripravljeni trije obrazci:
•

Obrazec 1: za agregate, priključene individualno pri odjemalcih, tako da števci električne
energije na merilnem mestu ne beležijo porabljene energije,

•

Obrazec 2: za lastne ali najete agregate distribucijskih podjetij,

•

Obrazec 3: za agregate, ki niso v lasti ali najemu distribucijskih podjetij, in so jih
distribucijska podjetja priključila na omrežje.

Obrazce pošljite na e-naslov: mzip.energija@gov.si oz. z dokazili na naslov: Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1000 Ljubljana. Kontaktni osebi na MZIP sta: Urban Prelog
(tel: 01 478 7462, urban.prelog@gov.si) in Jasna Avbelj-Hamzič (tel: o1 478 7488, jasna.avbeljhamzic@gov.si).
Obrazce najdete na spletni povezavi MZIP, oddati pa jih je treba najkasneje do 21. marca 2014.
(Vir: http://www.mzip.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/771/7666/)
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6. Dosežki nekaterih naših članov

 PRIMAT – proizvajalec varnostnih blagajn in slikarka gospa
Petrina VAKE sta združila svoje delo in znanje.
Varnostne
blagajne
STARPRIM
so
primatove zvezde – prvovrstni izdelki,
preizkušeni po evropskem oz. slovenskem
standardu ter certificirani pri najbolj
renomiranih evropskih institucijah. Varnost
je
dragocena
vrednota
in
blagajne
STARPRIM ščitijo naše dragocenosti v
vlomilskih napadih, saj jim zaupajo tisoči
uporabnikov po svetu. S poslikavo slikarke
gospe Petrine Vake so varnostne blagajne
STARPRIM
postale
tudi
umetniško
delo…prelep izdelek za naš pogled…ker
umetnost spreminja..

V PRIMATU so ponosni na to spremembo in veseli nekega novega pogleda.
Vir: http://www.primat.si/novica/article/primat-in-umetnost-1/24/

 Podjetju »odelo d.o.o.« podeljena prestižna nagrada Automotive Lean
Production Award 2013
Z vpeljavo temeljev vitke proizvodnje do ugledne evropske nagrade in prepoznavnosti v
avtomobilski industriji.
Podjetje odelo Slovenija se ponaša s prestižno evropsko nagrado “Automotive Lean
Production Award 2013” in zmagovalno pozicijo v kategoriji mednarodnih srednje velikih
podjetij. Generalni izvršni direktor odelo skupine Klaus Holeczek poudarja, da je nagrada rezultat
vztrajnega uvajanja t.i. 'lean kulture' v podjetje.
V podjetju odelo Slovenija, d.o.o., Prebold, so nase opozorili s prejemom ugledne evropske
nagrade. Podjetje je nagrado prejelo za t.i. lean proizvodnjo (vitko proizvodnjo) v avtomobilski
industriji, imenovano »Automotive Lean Production«, in sicer v kategoriji Mednarodno srednje
veliko podjetje, ki jo izvajata nemška strokovna revija Automobil Produktion in svetovalno
podjetje Agamus Consult. V družbi ostalih letošnjih zmagovalcev so med drugim tudi tovarne
avtomobilskih proizvajalcev VW, Seat in Fiat.
Več na http://www.odelo.si/front_content.php?idcat=115&idart=367.
Vir: http://www.odelo.si/
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7.

Povabimo vas…


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

kovinskih

S sloganom »Join India – Lead the World« se je Indija predstavila svetu na zadnjem svetovnem
gospodarskem forumu v Davosu. Z 8,5-odstotno povprečno letno stopnjo gospodarske rasti v
zadnjih petih letih, predvsem na račun rastočega povpraševanja indijske industrije, nadalje zaradi
izgradnje mega infrastrukturnih projektov in povečanja zmogljivosti in zanesljivosti oskrbe z
energijo, indijska podjetja postajajo vedno bolj pomemben kupec industrijskega blaga in
zahodnega tehničnega znanja ter kompetenc. Indija je danes v svetovnem merilu vodilna
proizvajalka direktno reduciranega železa, v letu 2015 pa naj bi postala že druga največja
proizvajalka surovega jekla.
Na pobudo podjetja Bosio d. o. o. in Slovensko – indijskega poslovnega sveta pripravljamo
predstavitev slovenske kovinsko predelovalne industrije ter industrije kovinskih materialov in
nekovin na sejmu MINERAL, METAL, METALLURGY MATERIALS 2014 (MMMM) ter spremljajočih
sejmov Used Machinery Expo 2014 (UMEX) in International Machine Tools Expo 2014, ki se bodo
odvijali med 4. in 7. septembrom 2014 v New Delhiju.
Na sejmu med drugim razstavljajo:
• proizvajalci strojev za mehansko obdelavo,
• livarji,
• varilci,
• proizvajalci kovinskih materialov in nekovin.
Kategorije
razstavljavcev
so
podrobneje
opredeljene
na
spletni
povezavi:
http://www.mmmmexpo.com/Exhibitors/Exhibitor-Profile.aspx. Organizatorji pričakujejo 300
razstavljavcev, med drugim so udeležbo napovedale tudi države EU, Rusija in Kitajska, ter 15.000
poslovnih obiskovalcev in 700 delegatov iz 35 držav.
Zainteresirana slovenska podjetja imajo priložnost predstaitve v okviru slovenskega razstavnega
paviliojona. V sodelovanju s podjetjem Consaltehd.o.o. (SLO zastopnik za International
Exhibitions Group, ki organizira tudi ta sejem) je pripravljena informativna ponudba za osnovni
strošek opremljenega razstavnega prostora na sejmu, ki znaša: neto cena za m2 = 352,45€,
strošek skupnega prostora pa 618€ na podjetje oz. razstavljavca.
Vse informacije o prijavi in sodelovanju dobite na:
• GZS, Nataša Turk, T: 01 58 98 152, E-pošta: natasa.turk@gzs.si ali
• Consalteh d. o. o., Lorena Doršek, GSM: 051 231 469; E-pošta: consalteh@siol.net.
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8. VLADNA REDOVALNICA

Ocenjujemo dobre in slabe poteze Vlade RS
MAREC 2014

NE obremenitvam gospodarstva
Predsednica Vlade RS Alenka Bratušek,
finančni minister Uroš Čufer in minister za
notranje zadeve Gregor Virant so bili v
februarskih izjavah več kot jasni. V
naslednjih dveh letih ne bo več dodatnih
obremenitev. Virant je omenil tudi
razbremenitve. Zdaj držimo pesti, da bodo
obljube držali. Opozarjamo pa, da v
izhodiščih predloga Vlade RS za socialni
sporazum za izhod iz krize te zaveze še ni
zapisane.

Odgovornost
razpisa

zaradi

Spiritovega

V gospodarstvu vlada veliko ogorčenje
zaradi nestrokovnosti in nepravilnosti pri
izvajanju
razpisa
»Program
za
spodbujanje razvoja novih produktov v
letih od 2013 do 2015 - RNP 2013«.
Pričakujemo temeljito preiskavo te afere,
ki je pripeljala do razveljavitve razpisa.
Zahtevamo odgovornost vseh pristojnih.
Terjamo hitro rešitev, s katero bo 30
milijonov evrov razvojnega denarja
ekonomsko
smiselno
in
učinkovito
investiranih v razvoj podjetij.

9. Podeljene Nagrade GZS za gospodarske in podjetniške dosežke
GZS je že 46. podelila Nagrade za gospodarske in podjetniške dosežke kot priznanje tistim
gospodarstvenikom, ki že vrsto let uspešno vodijo svoja podjetja. Letošnjih nagrajencev je 9, in
sicer iz 8 podjetij, prihajajo pa iz petih regij in osmih panog.
Nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke so najstarejša in najprestižnejša
tovrstna priznanja v Sloveniji, ki jih pogosto imenujemo "gospodarske oskarje". Pri nagradi gre za
pomembno povezavo vodilnega človeka družbe in družbe same, ki se s tem zapisuje v zgodovino
slovenskega gospodarstva.
Pri ocenjevanju dosežkov se upošteva 69 različnih kriterijev, od splošnih razvojnih rezultatov
gospodarske družbe, rezultatov poslovanja ter uveljavljanja na trgu, do hitrega in učinkovitega
prilagajanja spremenjenim pogojem poslovanja, jasni viziji in dolgoročni strategiji, vlaganju v
lastni razvoj in inovacije ter odgovornosti do družbenega okolja.
Nagrado GZS za leto 2013 so prejeli:
•Tomaž Benčina, predsednik uprave – generalni direktor Cinkarna, Metalurško - kemična
industrija Celje, d.d., Celje
•Danilo Ferjančič, generalni direktor Porsche Slovenija d.o.o., Ljubljana
•Janez Kodila, direktor Kodila d.o.o., Markišavci pri Murski Soboti
•Hubert Kosler, direktor Yaskawa Ristro d.o.o., Ribnica
•Jože Mermal, predsednik uprave, BTC d.d., Ljubljana
•Andrej Orožen, direktor in dr. Jure Knez, tehnični direktor Dewesoft d.o.o., Trbovlje
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•Iztok Stanonik, direktor Polycom Škofja Loka d.o.o., Poljane
•dr. Otmar Zorn, generalni direktor Iskra Zaščite d.o.o., Ljubljana
Utrinke s prireditve si lahko ogledate na http://nagrada.gzs.si/slo.

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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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

str. 10

Pričakovane cene
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Pričakovano zaposlovanje
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Pričakovan izvoz
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Pričakovano skupno povpraševanje
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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 Italijansko podjetje, specializirano za projektiranje, gradnjo in upravljanje čistilnih
naprav za obdelavo odpadnih voda išče vzhodno evropska podjetja, ki jih zanima skupno
sodelovanje in vzajemna proizvodnja.
EEN-2 Italijanska trgovska agencija iz Piemonta, ki trenutno zastopa podjetja, ki delujejo na
področjih kot so inteligentni transportni sistemi, obnovljivi viri energije, civilni in industrijski
obratov, hidravlični sektor (od sistemov za ogrevanje vode do pip in ventilov), želi razširiti svoje
portfelj ponudbe zato se zanima za sodelovanje s tujimi podjetji, ki jih zanima za vstop na
italijanski trg.
EEN-3 Nemško podjetje, ponudnik rešitev za avtomatizacijo in kontrolne sisteme, išče
tehnične distributerje in zastopnike. Podjetje želi vstopiti na nove trge v Evropi, s svojo paleto
novih pisal za zaslone na dotik s prilagodljivim sistemom za vpetje. Iščejo partnerstva z
distributerji industrijskih kontrolnih tehnologij / električnih komponent, ki so dobavitelji podjetjem
na področju strojništva ali predelovalne industrije.
EEN-4 Nemško inženirsko podjetje, dejavno na področju celostnega vzdrževanja strojev in
naprav, zlasti opreme v elektrarnah išče partnerje v Evropi za izvajanje skupnih projektov.
EEN-5 Uveljavljeno grško podjetje, specializirano za oblikovanje in izdelavo stolpov vetrnih
turbin, išče partnerja za vzajemno proizvodnjo. Prav tako so zainteresirani za vzpostavitev
skupnega podjetja s partnerji, ki delujejo v istem sektorju.
Dodatne informacije: Aida Pidić, E: aida.pidic@gzs.si.

€-VOX pripravila: strokovna služba ZKovI
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