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1. KATALOG PODJETIJ SLOVENSKIH KOVINARJEV – NOVA IZDAJA 2016: 
vljudno vabljeni k vpisu! 

 

Leta 2014 je bil izdan katalog Kovinska industrija Slovenije (Metal Processing Industry of 
Slovenia). Pripravljen je bil v tesnem sodelovanju s podjetji, ki podatkovno zbirko 
obogatijo s podrobnimi podatki o podjetju, svojih proizvodih in storitvah ter z drugimi 
pomembnimi informacijami, ki zanimajo tujo poslovno javnost. Katalog je bil izdan v 
angleškem jeziku in je bil v knjižni in elektronski obliki posredovan več kot 400-im 
poslovnim partnerjem.  
 

V 2016 bo izšel najnovejši katalog Kovinska industrija Slovenije (Metal Processing 
Industry of Slovenia) s svežimi informacijami. Pri tem lahko sodeluje tudi vaše 
podjetje, in sicer z vpisom v Katalog.  
 
Podatke vašega podjetja lahko preverite na predstavitveni kartici (če ste že vpisani) oz. 
se vpišete preko povezave http://anketa.sloexport.si. Vanjo vpišete morebitne 
spremembe in potrdite verodostojnost vnesenih podatkov. V kolikor ste pozabili ali 
izgubili uporabniško ime, pišite na sloexport@gzs.si.  
 
Vpis in objava vseh podatkov vašega podjetja v Katalogu Združenja kovinske industrije 
sta za člane Združenja BREZPLAČNA, za vsa ostala podjetja pa je vpis v TISKAN 
KATALOG omejen, in sicer na osnovne podatke.  
Še enkrat vljudno vabljeni, da izkoristite odlično priložnost za predstavitev 

http://anketa.sloexport.si/
mailto:sloexport@gzs.si
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vašega podjetja in vaših proizvodov svetovni poslovni javnosti! 

 

2. Objavljen javni razpis za "RRI v verigah in mrežah vrednosti" 

 (vir: GZS) 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo sta v 29. januarja 2016 (Uradni list št. 6/2016, st. 150) objavila prvi skupni 

javni razpis v okviru Strategije pametne specializacije v skupni vrednosti 67 milijonov 

evrov. Cilj razpisa je povezati znanost, raziskovanje in gospodarstvo, namenjen pa je 

spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih in inovacijskih programov oz. projektov 

konzorcijev oz. podjetij za razvoj novih produktov, storitev, procesov in novih tehnologij 

na prednostnih področjih S4.  

  

Strateško je S4 usmerjena v trajnostne tehnologije in storitve za zdravo življenje, ki naj 

Slovenijo umestijo kot zeleno, aktivno, zdravo in digitalno regijo z vrhunskimi pogoji za 

ustvarjanje in inoviranje, usmerjeno v razvoj srednje in visoko tehnoloških rešitev na 

nišnih področjih. Ključni cilji S4 so dvig dodane vrednosti na zaposlenega, izvoz 

visokotehnološko intenzivnih proizvodov ter storitev z visokim deležem 

znanja ter dvig podjetniške aktivnosti. Cilji so razdelani za vsako od devetih 

prioritet, kjer so tudi jasno opredeljena fokusna področja in tehnologije, kjer ima 

Slovenija konkurenčne prednosti (pametna mesta in skupnosti, pametne zgradbe in dom 

z lesno verigo, mreže za prehod v krožno gospodarstvo, trajnostna pridelava hrane, 

trajnostni turizem, tovarne prihodnosti z optimizacijo in avtomatizacijo proizvodnje in 

proizvodnih procesov, vključno z omogočitvenimi tehnologijami, zdravje – medicina, 

mobilnost ter razvoj materialov kot končnih produktov). 

  

Vsem navedenim ciljem sledi tudi objavljeni razpis, ki je razdeljen v dva sklopa:  

  

 Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL3-6) v skupni 

vrednosti 55 milijonov evrov 

 Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL 6-9) v skupni vrednosti 12 

milijonov evrov 

 

Rok za prijavo projektov: 15.4.2016 ob 12.00 uri. 

 

Povezava do Strategije pametne specializacije  

 

 

 

 

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1419
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=1419
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1053
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1053
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1053
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1053
http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/evropska_kohezijska_politika/ekp_2014_2020/strategija_pametne_specializacije_s4/
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3. Naša Stališča…naš komentar… 

(vir: GZS) 
 

 Gospodarstvo nestrpno pričakuje opredelitev do Manifesta industrijske 
politike 

 
 

Ura resnice se bliža, je generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije 
(GZS) Samo Hribar Milič komentiral rok (konec januarja), do katerega se 
morajo ministrstva po sklepu treh odborov državnega zbora izreči glede 
predlaganih ukrepov Manifesta industrijske politike. 
 
Na GZS pričakujemo zelo konkretne odgovore, če Vlada RS vsakega od 25 predlogov 
podpira oziroma če ne, ali ima alternativni predlog, še dodaja Samo Hribar Milič. Časa za 
odločitev ni več veliko, saj se rok izteče konec meseca. Po prvih razgovorih na 
ministrstvih se že nakazujejo nekateri premiki, pa tudi kritični točke. 
 
Po naših informacijah je infrastrukturni minister Peter Gašperšič zelo naklonjen uvedbi 
zlatega investicijskega pravila, ki predvideva drsno petletno stabilno financiranje 
infrastrukturnih projektov po avstrijskem zgledu. Tak način načrtovanja strateških 
investicij je ključnega pomena za stabilno poslovanje gradbeništva in z njim povezanih 
dejavnosti. 
 
Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je napovedal uvedbo testa MSP s prvim 
junijem letos. To bo gospodarstvu in vladi omogočilo, da še pred sprejetjem zakonov, 
uredb ali pravilnikov pretehtata učinke vsakega predpisa, ki se pripravlja, na 
gospodarstvo. 
 
Veseli nas podpora vajeništvu in ustanovitvi neodvisne tehnološke agencije s strani 
ministrice za izobraževanje, znanost in šport Maje Makovec Brenčič. Prav tako 
pozdravljamo podporo gospodarskega ministra Zdravka Počivalška pri nasprotovanju še 
višjim energetskim in okoljskim dajatvam, saj je Slovenija po deležu teh dajatev v vseh 
dajatvah v državi že sedaj celo na prvem mestu v EU! 
 
Z nestrpnostjo pričakujemo opredelitev vlade do nekaterih ključnih nujnih sprememb, 
kot sta razbremenitev plač in omejitev vpisa v programe suficitarnih poklicev. 
Obenem apeliramo na vlado, da kljub nasprotnim informacijam posvoji naslednje 
predloge iz Manifesta industrijske politike: 
 

 uvede pogoj, da morajo ekonomski svetovalci na veleposlaništvih imeti vsaj nekaj 
let izkušenj iz gospodarstva, 

 podpre izobraževanje za deficitarne poklice, vključno s štipendijsko politiko, 
 vzpostavi pogoje in merila, ki bodo jamčila, da bodo evropska razvojna sredstva 

namenjena programom in produktom, ki jih bodo slovenska podjetja lahko vnovčila 
na trgu, 

 zagotovi boljšo koordinacijo različnih ustanov pri promociji slovenskih podjetij na 
tujih trgih ter okrepi ponudbo SID banke za internacionalizacijo gospodarstva. 

 

Generalni direktor GZS, Samo Hribar Milič: »Če vlada resnih reform ne bo 
sprožila v prvi polovici 2016, obstaja zelo resna bojazen, da jih sploh ne bo 
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uspela uresničiti. Drugi del mandata vlade, ki bo predvsem predvolilno 
obarvan, se bliža. Iskanje zgolj kompromisnih rešitev in večje všečnosti pri 
javnostih bi bila igra z ognjem, ki bi dodatno ogrozila že tako nestabilno 

konkurenčno pozicijo Slovenije.« 

 

 
 

 Padec cene nafte: blagoslov ali finančni 11. september? 
 

Pri zdajšnji ceni nafte večina proizvajalcev ne krije marginalnih stroškov 
črpanja, zato lahko cene v območju 20-40 USD označimo bolj kot ne za 
začasne. Lahko pa kljub temu ostanejo nizke še nekaj časa.  
Slovenija trgovinsko sicer ni močno izpostavljena do držav, ki jih lahko 
prizadene naftni šok. Vendar to ne pomeni, da morebiten šok ne bi posredno 
prizadel naših izvoznikov. 
 
Ameriška investicijska banka Morgan Stanley ocenjuje, da bi cena soda nafte lahko 
upadla na 20 USD za sodček. K temu naj bi pripomogla tudi potencialna odločitev 
Kitajske o razvrednotenju juana proti dolarju v višini 15 %. Pri tej ceni večina 
proizvajalcev celo ne krije marginalnih stroškov črpanja, zato lahko cene v območju 20 - 
40 USD označimo bolj kot ne za začasne. Precej verjetnejša je vrnitev k cenam na raven 
50 - 60 USD za sodček. Ker pa je nafta tudi »finančno« blago, lahko kljub temu cena 
ostane nizka še nekaj časa. 
 
Nizke cene nafte in drugih surovin so v povprečju sicer dobra novica za razvita 
gospodarstva. Cene energetskih surovin so se v 2015 skoraj razpolovile (- 45 %), v evrih 
so upadle za nekoliko manj kot tretjino. Povprečna cena soda nafte brent je v lanskem 
letu povprečno znašala 52 USD, v zadnjih dneh so se cene približale 30 USD, najnižji 
vrednosti v zadnjih 12-ih letih. Stara pravila ne veljajo več, ker omejevanje proizvodnje s 
strani OPEC ne more v isti meri kot v preteklosti vplivati na višje cene nafte. 
 
Toda siloviti padci, kot smo jim zdaj priča na mednarodnih trgih, lahko pomenijo 
sistemski šok za globalni finančni sistem in povzročijo socialno-politična tveganja v 
Braziliji, Rusiji, Južni Afriki. Vir nestabilnosti je tudi Kitajska z nejasno komunikacijo o 
doseganju ciljne rasti. V kolikor bi se res odločili za nenadno razvrednotenje svoje 
valute, obstaja bojazen, da bi ji lahko sledile ostale azijske države. Tako se pojavljajo 
vzporednice z azijsko krizo, kljub temu da so azijski finančni sistemi tokrat bolj varni, saj 
so v večji meri financirani s strani domačih bank. Na drugi strani svetovne 
multinacionalke dosegajo velik del dobičkov prav v azijskih državah. Zato je del teh 
zaslužkov v trdni valuti ogrožen, kar se odraža na delniških trgih. K nervozi na finančnih 
trgih prispeva tudi FED-ova napoved o dvigu obrestne mere, kar pomeni, da se USD 
krepi in denar globalno ni več tako poceni. 
 
Slovenija trgovinsko neposredno ni močno izpostavljena do teh držav, še manj posredno. 
Vendar to ne pomeni, da morebiten šok ne bi posredno prizadel naših izvoznikov. 
Porajajo se določene vzporednice z letom 2007 in težavami Bear Stearnsa pri skladih, ki 
so investirali v finančne inštrumente, zavarovane s tveganimi posojili (CDO). 
 
Tokrat negotovost predstavlja Kitajska zaradi nejasne komunikacije o prihodnjih potezah 
svoje centralne banke in špekulacij z višino podjetniškega dolga na Kitajskem.  Vsekakor 
je potrebno imeti odprte oči za morebiten pojav globalnega finančnega šoka, ki bi morda 
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lahko prekinil počasno okrevanje evroobmočja. 
 
 
Več komentarjev na http://www.gzs.si/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji.  
 
 

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.  

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.  

 

5. Zakonodajni kompas 

(vir: pravna služba GZS) 
 
Izšla je nova številka biltena "Zakonodajni kompas". Spodaj si lahko preberete nekaj 
zanimivih in koristnih vsebin. 
 
NAŠI DOSEŽKI 
 
Hitreje do posodobljenega okoljevarstvenega dovoljenja 
25. decembra 2015 je začela veljati nova Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v 
zrak iz velikih kurilnih naprav (Ur. list RS, št. 103/15), s katero se v slovenski pravni red 
prenaša del vsebine direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah. Za obstoječe naprave 
so ključne prehodne določbe, ki določajo roke za posodobitev okoljevarstvenega 
dovoljenja. V postopku sprejemanja uredbe so bila v precejšnji meri upoštevana stališča 
naših članov, za kar si je prizadevala tudi zbornica, glede obratovalnega monitoringa 
emisij in pospešitve postopkov posodobitve okoljevarstvenih dovoljenj. Tako bodo 
podjetja lahko hitreje prišla do posodobljenih dovoljenj.  
 

PREDPISI… 

V PRIPRAVI 

 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem 

poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 

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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Cilj predloga zakona je bolj uravnotežena ureditev postopkov prestrukturiranja 

majhnih družb, ki po eni strani majhnim družbam omogoča dodatne postopke in 

ukrepe za prestrukturiranje, po drugi strani pa zaradi učinkovitejšega varstva 

pravic upnikov omeji postopek poenostavljene prisilne poravnave samo na mikro 

družbe. S predlogom zakona se tudi dopolnjuje ureditev osebnega stečaja z 

namenom omejitve možnosti zlorabe instituta odpusta obveznosti ter 

omogočanja skrajšanja preizkusnega obdobja za najbolj socialno ogrožene 

kategorije dolžnikov (upokojence, invalide, roditelje samohranilce in druge 

dolžnike, ki prejemalo le minimalne prejemke). Več... 

 Predlog Zakona o napotitvi delavcev na delo 

S predlogom zakona se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 

Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi 

delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L št. 18 z dne 21. 1. 1997) in 

Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o 

izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja 

storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek 

informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI). Predlog zakona ureja 

napotitev delavcev, zaposlenih pri delodajalcih s sedežem ali prebivališčem izven 

Republike Slovenije, na delo v Republiko Slovenijo ter napotitev delavcev, 

zaposlenih pri delodajalcih s sedežem ali prebivališčem v Republiki Sloveniji, na 

delo v tujino v okviru čezmejnega izvajanja storitev. 

 

6. POVABIMO VAS… 

 

Obisk gospodarske delegacije v treh prestolnicah Jugovzhodne Azije 

Datum: 01.03.2016 00:00 - 08.03.2016 00:00 

Kraj: Manila, Singapur, Džakarta 

Organizator: Mednarodno poslovanje/CEMP 

Kontakt: Nataša Turk, 01/58 98 152, natasa.turk@gzs.si  

 

 

  

 
Na pobudo častnega konzula Republike Filipini Srečka Debelaka in častnega konzula 
Republike Indonezije, Arneja Misleja, Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z 
lokalnimi partnerji, organizira obisk slovenske gospodarske delegacije v treh prestolnicah 
dinamičnih gospodarstev Jugovzhodne Azije. 

https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=1277&l=7080&ce=440098115
https://www.gzs.si/Dogodki?OrganizatorID=42
mailto:natasa.turk@gzs.si
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Filipini, so s 7,2 odstotno letno gospodarsko rastjo najhitreje rastoče gospodarstvo 
obravnavane regije. Država šteje 100 milijonov prebivalcev, s srednjo starostjo 23,5 let 
in obsega 7.107 otokov, s prestolnico v Manili. So edina država v regiji, kjer je večinsko 
prebivalstvo rimokatoliške vere. 
 
Singapur je že vrsto let v svetovnem merilu vodilno gospodarstvo po enostavnosti 
poslovanja in urejenosti ter odprtosti poslovnega okolja, kjer se srečuje vsa svetovna 
poslovna srenja. 
 
Indonezija, največje gospodarstvo Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN), je s 5,8 
odstotno letno gospodarsko rastjo drugo najhitreje rastoče gospodarstvo skupine G20, z 
250 milijoni, v povprečju 25 let starih prebivalcev, pa četrta največja država na svetu ter 
največja muslimanska država na svetu. 
  
Za udeležence gospodarske delegacije bodo v okviru obiska gospodarske delegacije 
organizirana B2B srečanja v okviru poslovnih forumov v Manili in Džakarti ter mreženje s 
Slovenci, poslovno delujočimi v Singapurju. 
 

7. 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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8. 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: Romunsko podjetje, specializirano v proizvodnji in distribuciji strojev in 
opreme za pekarne in restavracije, išče potencialne partnerje z izkušnjami znotraj 
prehrambenega sektorja in nudi sodelovanje v obliki trgovinskega in/ali sporazuma o 
distribucijskih storitvah. 
 
EEN–02: Italijanski proizvajalec kovinskih konstrukcij (polic, palet, stopnic itd.) za 
skladiščenje industrijskih materialov, išče potencialne partnerje s strokovnim znanjem na 
področju skladiščnih sistemov in se zanima za sodelovanje v obliki sporazuma o 
distribucijskih storitvah. 

http://www.een.si/
http://www.borza.org/
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EEN–03: Litovsko podjetje, specializirano v proizvodnji opreme za prehrambeno 
industrijo, išče potencialne partnerje (distributerje, agente) za promocijo in prodajo 
svojih izdelkov na tujih trgih. 
 
EEN–04: Angleško podjetje, ki se ukvarja s trgovanje na srednjem vzhodu išče 
dobavitelje plinskih turbin in turbinskih delov v obliki distribucijskega sporazuma. 
Poseben tip turbine je Siemens SGT-400 in pripadajoči deli. Poleg omenjenega 
proizvajalca (Siemens) podjetje prednostno išče dobavitelje, ki imajo zaloge v ali dostop 
do rabljene opreme, vendar uporabne opreme. 
 
EEN–05: Turško podjetje, specializirano za izdelavo aluminijastih profilov in 
aluminijastih delov za solarne sisteme, išče podizvajalce. 
 
PODJETJE IŠČE DOBAVITELJE KOVAŠKIH IN ŽELEZNIH DODATKOV TER 
ORODIJ 
Francoski spletni distributer išče dobavitelje tako kovaških dodatkov in orodij, kot tudi 
železnih kot so vrata, kovani železni nadstreški, ograje in komponente iz kovanega 
železa, ki se lahko uporabljajo v različnih železnih izdelkih. Podjetje ponuja svoje storitve 
kot distributer ali kot sodelovanje s partnerji v obliki podizvajalske pogodbe ali 
sporazuma o proizvodnji. 
 
PODJETJE IŠČE PARTNERJE ZA PODIZVAJALSKO SODELOVANJE - 
PROIZVODNJA IN PREOBLIKOVANJE KOVIN 
Francosko podjetje za proizvodnjo in preoblikovanje kovinskih cevi za industrijski sektor, 
išče poslovne partnerje za podizvajalsko sodelovanje. 
 
BRITANSKI DOBAVITELJ KOTLOV NA BIOMASO IŠČE PROIZVAJALCA 
BIOMASNIH KOTLOV 
Eden od vodilnih britanskih dobaviteljev kotlov na biomaso za uporabo v gospodinjstvih 
in v komercialne namene na britanskem trgu, išče dinamičnega proizvajalca biomasnih 
kotlov, ki je izvirni proizvajalec opreme za kurjenje z lesnimi peleti, sekanci in poleni. 
Britanski dobavitelj želi dopolniti svojo ponudbo na področju obnovljivih virov na 
britanskem trgu. Ponuja distribucijsko mrežo in preverjene partnerje za vgradnjo opreme 
na britanskem trgu. 
 
 
Dodatne informacije:  
Petra Arzenšek 
Področje mednarodnega poslovnega sodelovanja 

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

 
 
 
 
 
 

€€€---VVVOOOXXX   ppprrriiippprrraaavvviiilllaaa:::      ssstttrrroookkkooovvvnnnaaa   sssllluuužžžbbbaaa   ZZZKKKooovvvIII      
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http://www.borza.org/Podro%C4%8Dja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/272/Podjetje-i%c5%a1%c4%8de-dobavitelje-kova%c5%a1kih-in-%c5%beeleznih-dodatkov-ter-orodij
http://www.borza.org/Podro%C4%8Dja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/272/Podjetje-i%c5%a1%c4%8de-dobavitelje-kova%c5%a1kih-in-%c5%beeleznih-dodatkov-ter-orodij
http://www.borza.org/Podro%C4%8Dja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/266/Podjetje-i%c5%a1%c4%8de-partnerje-za-podizvajalsko-sodelovanje---proizvodnja-in-preoblikovanje-kovin
http://www.borza.org/Podro%C4%8Dja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/266/Podjetje-i%c5%a1%c4%8de-partnerje-za-podizvajalsko-sodelovanje---proizvodnja-in-preoblikovanje-kovin
http://www.borza.org/Podro%C4%8Dja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/492/Britanskih-dobaviteljev-kotlov-na-biomaso-i%c5%a1%c4%8de-proizvajalca-biomasnih-kotlov
http://www.borza.org/Podro%C4%8Dja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/492/Britanskih-dobaviteljev-kotlov-na-biomaso-i%c5%a1%c4%8de-proizvajalca-biomasnih-kotlov
mailto:petra.arzensek@gzs.si
http://www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_kovinske_industrije

