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1. Strateška skupina »Slovenija 5.0« 

 
Na julijski seji UO GZS so člani z ministrico Alenko Smerkolj razpravljali o izvajanju 
kohezijske politike in zaključnih pripravah Strategije pametne specializacije. Upravni 
odbor GZS je na koncu sprejel sklep, da zahteva uveljavitev obeh svojih sklepov iz 
septembra 2014, in sicer, da mora biti končni cilj SPS dvig deleža srednje-visoko in 
visoko tehnoloških produktov in storitev na globalnem trgu, s tem dvig mednarodne 
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, dvig dodane vrednosti in s tem več 
kakovostnih delovnih mest. Pri prioritetnem odločanju o investicijah iz razvojnih sredstev 
se je nujno nasloniti na izkušnje in prognoze tistih akterjev, ki najbolje prodajajo 
produkte na globalnem trgu. Gospodarstvo zahteva oblikovanje Razvojno inovacijske 
agencije kot neodvisne, investicijsko sposobne in kompetentne izvajalske institucije (več 
na http://www.gzs.si/mediji/Novice/ArticleId/48914/uo-gzs-o-pametni-specializaciji).  
 
Na seji je bila ustanovljena tudi strateška skupina Slovenija 5.0 pri GZS. Njeno 
poslanstvo je ozavestiti slovensko javnost o pomenu slovenske industrije in z njo 
povezanih panog ter nujnosti kakovostnega industrijskega razvoja. Za predsednika 
strateške skupine je bil izvoljen Marjan Mačkošek. Na predlog predsednika so bili 
imenovani tudi trije podpredsedniki UO GZS, in sicer: 
 

• dr. Blaž Nardin (Gorenje Orodjarna) - za področje sodelovanja z združenji oz. 
zbornicami dejavnosti, 
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• Martin Novšak (GEN energija) za področje sodelovanja z območnimi oz. 
regionalnimi zbornicami,  

• Igor Zorko (ZZI) za področje malega gospodarstva in podjetništva. 
 

Poleg tega so bili izvoljeni še člani izvršilnega odbora, in sicer v naslednji sestavi: dr. 
Janez Bešter (IER), Radovan Bolko (Kolektor), Andrej Božič (Steklarna Hrastnik), Alojz 
Burja (Lip Bled), Marko Derča (AT Kearney), Bojan Kos (Akripol), Marko Jagodič 
(Papirnica Vevče), Andrej Kranjec (LTH Castings), Marko Lotrič (Lotrič meroslovje), dr. 
Blaž Nardin (Gorenje Orodjarna), Toni Pogačar (BSH), Andrej Poklič (GKN Driveline), dr. 
Jožica Rejec (Domel), Branko Rožič (Količevo karton), dr. Tomaž Savšek (TPV), Tone 
Stanovnik (Špica International), Janez Škrabec (Riko), Vojmir Urlep (Lek), dr. Otmar 
Zorn (Iskra zaščite), Rok Svetek (Adria kombi) in dr. Matjaž Polak (Helios TBLUS).  
 
Strateška skupina je odprta za članstvo industrijsko razvojnih strokovnjakov iz vseh 
podjetij članov GZS. Izjavo g. Mačkoška za TV.GZS v zvezi s prioritetami strateške 
skupine si lahko ogledate na http://www.gzs.si/slovenija_5.0/.  
Vabljeni k ogledu! 
 
 

2. Kovinska industrija v letu 2014: napovednik 

Na Združenju kovinske industrije bomo v avgustu 2015 kot vsako leto izdali analizo 
poslovanja podjetij kovinske industrije, in sicer bo obsegala podatke za leto 2014. 
Namen gradiva je predstaviti osnovne podatke o gospodarjenju v kovinski industriji za 
leto 2014 po dejavnostih oziroma podskupinah ter podati trende gibanj s ključnimi 
ugotovitvami. Podane bodo tudi nekatere primerjave z okoljem EU. Kot vselej, bo 
publikacija vsebovala mednarodno primerjavo rezultatov panog kovinske industrije v 
Sloveniji in izbranih evropskih državah. Glavni namen gradiva je torej predstaviti podatke 
o gospodarjenju in trendih v kovinski industriji po dejavnostih oziroma podskupinah v 
letu 2014.  
 
Verjamemo, da vam bo publikacija na kakovosten in strokoven način prikazala in 
približala stanje slovenske kovinske industrije v preteklem letu.  

 
Publikacijo bodo na svoj naslov prejeli vsi člani ZKovI s poravnanimi obveznostmi. 
 

3. Naša Stališča…naš komentar… 

(vir: GZS) 
 

� Fiskalno pravilo v prid finančne suverenosti Slovenije 
 
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) vseskozi zagovarja sprejem zakona o fiskalnem 
pravilu, ker je tesno povezano z zagotavljanjem finančne suverenosti države. Kaj se 
lahko zgodi, ko država izgubi finančno suverenost, lahko prav te dni spremljamo v Grčiji. 
 
Tudi slovenska politika v kriznih letih 2008-2013 pred domačo in tujo javnostjo ni kazala 
dovolj velike mere odgovornosti pri upravljanju javnih financ. Posledica tega je bila hitro 
naraščajoča zadolženost Slovenije, ko se je delež dolga v BDP početveril (povečal z 22 % 
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na 80 %) in visoke obrestne mere na državni dolg, ki smo jih bili deležni vse do stresnih 
testov bank v decembru leta 2013 in so se od takrat znižale s 7 na 2,5 %. 
 
Fiskalno pravilo pomeni lastno zavezo politike k nadzorovanemu, odgovornemu in 
racionalnemu upravljanju javnih financ v prihodnjih letih. Le tako bo postavljen temelj za 
vzdržne javne finance. Nenazadnje pa gre tudi za uresničitev ustavne zaveze. S tem 
bistveno lahko pripomoremo k odgovornemu vodenju države, torej k ohranitvi finančne 
suverenosti in neodvisnosti. 
 
Hkrati bo vpis fiskalnega pravila v ustavo prispeval k dvigu ugleda Slovenije ter izboljšal 
zaupanje mednarodne finančne in splošne skupnosti v slovensko poslovno okolje, kar 
lahko prispeva tudi k večjemu zanimanju tujih vlagateljev za Slovenijo. Prav v času 
eskalacije grške krize, ko so tudi obrestne mere za Slovenijo dodatno lahko na udaru, je 
to še toliko bolj pomembno. 
 
Zagotavljanje vzdržnih javnih financ je eden od nujnih ukrepov za okrepitev slovenskega 
gospodarstva ter ponovni razvojni zagon. Močnejše gospodarstvo pa je največje jamstvo 
za več delovnih mest in krepitev socialne države. 
 
Kako daleč lahko pomanjkanje nadzora nad javnimi financami, neplačevanje davščin, 
siva ekonomija … pripelje državo, je žal prav v zadnjih tednih mogoče spremljati na 
aktualnem primeru Grčije. 
 
Zato je fiskalno pravilo eden od ključnih mehanizmov, da se ne bi kaj podobnega, kot je 
grški scenarij, kdaj ponovilo tudi v Sloveniji. Grki so včeraj sprejeli demokratično 
odločitev, katerih posledice pa v tem trenutku še ni moč predvideti. Ob nizki gospodarski 
rasti, izjemno visoki brezposelnosti, zmanjšanemu izvozu, pomanjkanju likvidnih sredstev 
je bankrot države videti kot realna možnost. Verjetnost, da Grčija izstopi iz evroobmočja, 
se veča. Hkrati pa je vprašanje, koliko grškega dolga bo plačala Slovenija, neposredno in 
posredno skupaj z drugimi članicami EU. 
 
Generalni direktor GZS, mag. Samo Hribar Milič: »Res je, da so se Grki včeraj 
odločili na demokratičnem referendumu. Vprašanje pa je, kaj bi se zgodilo, če 
bi se na referendumu o pomoči Grčiji odločali v drugih 27 članicah EU. Tudi 
Slovenije mora in bo svoje obveznosti poravnala in nevzdržno je, da to 
temeljno pravilo ne bi veljalo za vse.« 
_____________________________________________________________
______ 
 

� Razbremenitev energetsko intenzivnih 
 
Čeprav je ministrstvo v svojem odzivu zapisalo, da podatki GZS o dvigu trošarin ne 
izkazujejo prave slike, navedeni podatki dokazujejo, da so podatki GZS pravilni. 
 
Ministrstvo za finance je v včerajšnjem odzivu na gradivo GZS »Zakaj nova uredba OVE 
in SPTE«, ki je bila predstavljena v petek na Ekonomsko-socialnem svetu, zapisalo, da 
»prikazani odstotki glede na dejansko dinamiko zviševanja trošarin ne izkazujejo prave 
slike«. V gradivu smo navedli, da se je v obdobju 2010-2014 trošarina na elektriko 
zvišala za 500 odstotkov, trošarina za plin (pogonsko gorivo) za 411 odstotkov in 
trošarina na zemeljski plin za 202 odstotka. 
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Ministrstvo za finance navaja, da se je v tem obdobju trošarina za električna energijo 
leta 2010 povečala sprva za 100 odstotkov, nato pa še za 205%. Toda omenjena 
trošarina se je tudi po podatkih ministrstva s tem dvignila z 0,5 na 3,05 evra za mWh, 
kar pomeni za 510 odstotkov (na GZS smo navedli dvig za 500 odstotkov, kar je nekoliko 
manj). Pri izračunu je namreč treba upoštevati obrestno-obrestni račun. 100 % + 205 % 
ni enako 305 %, temveč 510 %. 
 
Podobno je z dvigom trošarine na plin. Ministrstvo za finance navaja, da se je leta 2010 
dvignila za 200 odstotkov, nato pa leta 2014 še za 2,22 odstotka. Če z obrestno-
obrestnim računom ponazorimo skupni dvig z 0,006 na 0,0184 evra za kubični meter, to 
pomeni dvig za 206,7 odstotka (na GZS smo navedli 202 odstotka, kar je nekoliko manj). 
 
Navsezadnje ministrstvo navaja, da se je trošarina na zemeljski plin za pogon maja 2014 
zvišala za 400 odstotkov, z 0,0184 na 0,092 evra za kubični meter (navedli smo 411 
odstotkov, kar je malenkostno več). 
 
V gradivu GZS so torej skorajda natančno navedene vse drastične podražitve trošarin, ki 
jih navaja tudi ministrstvo za finance in ki so se zgodile v obdobju 2010-2014, torej v 
letih 2010, 2011, 2012, 2013 ali 2014, kumulativno. Obrestno-obrestni račun, ki je nujen 
za primerjavo v primeru večkratnih dvigov znotraj določenega obdobja, to jasno prikaže. 
Zato ni jasno, kaj je ministrstvo sploh želelo sporočiti, ko je navedlo, da GZS s svojimi 
podatki »ni prikazala prave slike«. Podatki ministrstva to sliko namreč potrjujejo. 
 
Strinjamo se z ministrstvom, da je vpliv trošarin na končno ceno energentov nižji kot 
denimo pri pogonskih gorivih, vendar je potrebno upoštevati mednarodne primerjave 
obremenitev s temi stroški pri primerljivih podjetjih in relativno glede na gospodarsko 
vitalnost teh subjektov, ki je pogojena tudi z razvitostjo države. 
 
Prav zato je pomembno vzeti v ozir tudi prosojnice 11, 12 in 13 iz gradiva GZS za ESS, ki 
potrjujejo zelo visok relativen strošek celotnih stroškov energije pri vseh panogah 
energetsko intenzivne industrije v njihovi dodani vrednosti. Vsaka dodatna obremenitev 
oziroma onemogočanje razbremenitve v času, ko se v skladu s smernicami Evropske 
komisije v drugih članicah EU pri prispevkih za obnovljive vire to že počne, sorazmerno 
ogrožata konkurenčno pozicijo slovenskih energetsko-intenzivne panoge. 
 
Kot smo torej razložili na seji ESS v petek, je nujno korektno pogledati celotno sliko, ne 
pa njene posamezne dele. Nič tudi ne pomaga v konkurenčnem smislu energetsko 
intenzivni industriji v Sloveniji, če so se cene energije znižale, kot navaja ministrstvo. 
Znižale so se tudi drugod, zato se je cenovna konkurenca temu primerno zaostrila. 
 
Cene zemeljskega plina so se zniževale po vsej Evropi in se hitro vgradijo v končne cene 
proizvodov. Te so pri nas celo še vedno višje kot v Evropi, kar je potrebno upoštevati. 
Poleg tega so cene električne energije ta hip v Sloveniji res relativno nižje, vendar 
primerjava ni povsem korektna, saj ima vrsta držav posebne izjeme za velike porabnike 
električne energije. 
 
Direktor direktorata za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo, Danijel Levičar, je tudi 
na seji ESS v petek poudaril, da so cene električne energije za industrijo v Nemčiji 
bistveno nižje kot v Sloveniji. Pa čeprav imamo odprti trg. 
 
Navsezadnje ministrstvo omenja, da ima trošarina na zemeljski plin majhen vpliv na 
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končno ceno. Toda z novim letom je Slovenija zvišala tudi prispevek za obnovljive 
energije iz naslova plina. Samo energetsko intenzivna podjetja ga bodo letos zato 
plačala za en milijon evrov več. Od tega šest papirnic pol milijona evrov! To pa ni tako 
malo.  Pri čemer tega prispevka na plin v drugih članicah EU sploh nimajo. 
 
Že več kot eno leto poskušamo z več ministrstvi doseči, da se na razmere pogleda 
celovito in primerljivo s konkurenčnimi državami, tako z zornega kota evropskih 
obremenitev energetsko intenzivne industrije kot vseh domačih trošarin in prispevkov. 
Ugotavljamo, da sta ministrstvi za infrastrukturo in za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
prav tako pa tudi ministrstvo za okolje in prostor, korektno začeli upoštevati celotna 
bremena te industrije, kot smo jih prikazali tudi na omenjeni seji ESS. Zato apeliramo na 
ministrstvo za finance, da ravna enako. 
 
 
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 
 

Razbremenitev za energetsko intenzivna podjetja 

Vlada RS je sprejela uredbo, ki energetsko intenzivnim podjetjem omogoča plačevanje 
nižjega prispevka za spodbujanje obnovljivih virov energije in kogeneracij. Omenjena 
podjetja bodo na podlagi uredbe, ki sledi smernicam Evropske komisije, razbremenjena 
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za približno deset milijonov evrov. Javna agencija RS za energije mora akt, ki bo 
omogočal uveljavitev te možnosti, sprejeti v 30 dneh od veljavnosti uredbe. Uredba je 
stopila v veljavo 27. junija letos. Predvidoma ta teden bo znano okvirno, kdaj se bodo 
upravičenci lahko prijavili za znižanje prispevka. 

 

Prvi rešeni primeri iz Poslovnega SOS 

Podjetja in podjetniki so na ministrstvo za javno upravo poslali že 50 sporočil o 
absurdnih predpisih in 13 sporočil o birokratskih upravnih postopkih. Vseh 63 primerov 
je v obdelavi, 7 med njimi pa je po podatkih ministrstva že rešenih ali na konkretni poti k 
rešitvi. Že pred poletnimi počitnicami tako lahko pričakujemo spremembo pravilnika, ki je 
absurdno omejeval hitrost viličarjev v zaprtih prostorih na 5 km/h. Na novo pa so tudi že 
vzpostavljene, nadgrajene in na portalu enem mestu združene vse vodarske evidence. 
To bo na dolgi rok pripomoglo k bolj kvalitetnemu in časovno optimiziranemu 
prostorskemu načrtovanju in graditvi objektov. 

Poslovni SOS – Aktualni primeri: http://www.poslovnisos.gov.si/aktualni-primeri  
Stop birokraciji - Komentarji in pobude: http://www.stopbirokraciji.si/komentarji-in-
pobude  

 
 

PREDPISI… 

 

V PRIPRAVI 

• Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb 
Cilj zakona je odprava dvojnega neobdavčevanja ob izvzemu dividend zaradi 
neskladij pri t. i. hibridnih posojilih ter preprečevanje zlorab direktive o skupnem 
sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic. Več 
na http://e-uprava.gov.si/e-
uprava/zakonodajaIskanje.euprava?naziv=Zakon+o+spremembah+in+dopolnitv
ah+Zakona+o+davku+od+dohodkov+pravnih+oseb&min=&vrsta=&podrocje=&
status=&leto=2015.  

 

VPRAŠALI STE… 
 
Katera dela lahko upokojenci opravljajo preko začasne in občasne oblike 
dela? 
 
V skladu z novelo Zakona o urejanju trga dela-A (Uradni list RS, št. 21/13) so od 1. julija 
2013 dalje vsi upokojenci (razen tistih, ki prejemajo delno starostno ali predčasno 
pokojnino, delno pa so še delovno aktivni) upravičeni do opravljanja začasnega in 
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občasnega dela. Začasno ali občasno delo se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju 
začasnega ali občasnega dela kot posebnega civilnopravnega pogodbenega razmerja 
med delodajalcem in upravičencem. 
 
Zakon omogoča, da se preko začasnega in občasnega dela opravljajo vse vrste del. 
Zakon upokojencem za opravljanje tega dela ne nalaga posebne obveznosti prijave ali 
registracije. Upokojenec v dogovoru z delodajalcem sklene pogodbo o opravljanju 
začasnega ali občasnega dela, v kateri mora biti med drugim navedeno tudi obdobje 
opravljanja dela in število ur, določena mora biti urna postavka za opravljeno delo ter 
predviden skupni znesek dohodka. Ureditev začasnih in občasnih del za upokojence ne 
vpliva na druge že sklenjene pogodbe civilnega prava, na podlagi katerih se opravlja 
določeno delo. 
 
Zakon sicer za upokojence določa nekatere omejitve:  
• začasno ali občasno delo lahko upokojenec opravlja v obsegu največ 60 ur v 

koledarskem mesecu, neizkoriščenih ur ni mogoče prenašati v naslednji 
koledarski mesec,  

• urna postavka za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja 
od 4,20 eurov,  

• dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo v seštevku v koledarskem letu 
ne sme presegati 6.300 eurov,  

• delo lahko upokojenec opravlja pri več delodajalcih hkrati, vendar v seštevku ne 
sme preseči predpisane omejitve glede števila ur in višine dohodka. 

 
 
Delavec je ob koncu odpovednega roka v bolniškem staležu. Ali se mu lahko 
prekine delovno razmerje? 
 
Delavec je v primeru, da je šlo za odpoved iz poslovnega razloga ali nesposobnosti, 
zaščiten in mu delovno razmerje ne preneha, dokler se ne vrne na delo. To obdobje 
»podaljšanja odpovednega roka« lahko traja najdalj pol leta. ZDR-1 v tretjem odstavku 
116. člena navaja, da delavcu, ki mu je odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega 
razloga ali iz razloga nesposobnosti, in je ob poteku odpovednega roka odsoten z dela 
zaradi začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe, preneha delovno 
razmerje z dnem, ko se delavec vrne na delo oziroma bi se moral vrniti na delo, 
najkasneje pa s potekom šestih mesecev po izteku odpovednega roka. 
 

6. Poslovne tendence v naših dejavnostih 

(vir: SURS) 
Rezultati anket so izraženi v obliki ravnotežja - ravnotežje je razlika med pozitivnimi in 
negativnimi odgovori, izražena v odstotkih. Ravnotežja prikazujejo gibanje opazovanih 
ekonomskih spremenljivk (stanj in pričakovanj), ne pa dejanskih velikosti ekonomskih 
kazalnikov. 
 
Primer: 60% odgovorov je pozitivnih (boljše, več, višje,…) in 40% odgovorov je 
negativnih (slabše, manj, nižje,…).  
 
Formula za izračun: št. pozitivnih odgovorov – št. negativnih odgovorov / (št. pozitivnih 
odgovorov + št. negativnih odgovorov)  
Rezultat: +60 – 40 = +20 (vidno na osi Y) 
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7. Borza poslovnih priložnosti  

 
Preko mreže lahko podjetja objavijo tudi lastno ponudbo za poslovno sodelovanje v t.i. 
Borzi poslovnih priložnosti, ki jo uporablja vseh 500 partnerjev ter je učinkovito orodje za 
iskanje specifičnih poslovnih ponudb in povpraševanj. Prav tako se  Enterprise Europe 
Network zaveda, da so nastanek, razvoj in rast podjetij neizogibno povezani z 
inovacijami in s tehnološkim napredkom, zato s svojimi aktivnostmi spodbuja podjetja k 
inovativnosti in pomaga pri njihovem tehnološkem razvoju. Več na www.een.si  in 
www.borza.org.  
 
V današnji številki objavljamo nekaj zadnjih poslovnih in tehnoloških priložnosti: 
 
  
 
EEN-01 Bolgarsko podjetje išče proizvajalce strojev za izdelavo tako imenovane "bag-
in-box" embalaže – posode z izpustno pipo iz valovite lepenke, ki ima notranjost 
prevlečeno s folijo. Podjetje išče proizvodnjo sodelovanje. 
 
EEN-02 Poljsko podjetje že od leta 1998 prodaja kmetijsko mehanizacijo vodilnim 
proizvajalcem na svetu, kot tudi rezervne dele in potrošni material. Podjetje išče 
proizvajalce kmetijskih strojev, ki jih zanima vstop na poljski trg. 
 
EEN-03 Podjetje iz Litve, ki dela v industrijskem in energetskem sektorju, išče 
dobavitelja ventilov, črpalk, kazalnikov nivoja, toplotnih izmenjevalcev, parne opreme, 
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pnevmatik in pribora, parnih kotlov, kombiniranih toplotnih in električnih enot/naprav. 
Podjetje ponuja storitve distribuiranja ter promocije/ trženja. 
 
EEN-04 Nemški proizvajalec majhnih, inovativnih mobilnih dvigal išče distribucijske 
in storitvene partnerje. Portfelj izdelkov – podjetja, ki deluje že od leta 2008 - je 
sestavljen iz majhnih mobilnih dvigal za gradbišča, škripcev za montažo in vzdrževanje 
dvigal, dvigal za vzdrževanje vetrnih turbin in višinske montaže, kabelskih instalacij, 
transportnih dvigal mobilnih materialov. 
Partnerji so lahko proizvajalci dvižne opreme/orodja ali ponudniki storitev, ki so 
zainteresirani za sporazume o storitvah in distribuciji. 
 
EEN-05 Francosko podjetje, specializirano za luksuzne kovinske predmete, dodatke 
za luksuzne dobrine, išče učinkovite podizvajalce za: rezkanje, struženje, prebijanje, 
rezanje, žigosanje. 
 
EEN-06 Francosko podjetje za proizvodnjo in preoblikovanje kovinskih cevi za 
industrijski sektor, išče poslovne partnerje za podizvajalsko sodelovanje. 
 
EEN-07 Angleški dobavitelj naprednih CAD CAM rešitev za predelovalno industrijo 
išče distributerja v Sloveniji. Podjetje zagotavlja celovite, avtomatizirane CAD CAM 
rešitve od načrtovanja, proizvodnje in do pregleda programske opreme. 
 
EEN-08 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. 
 
EEN-09 Češki proizvajalec industrijskih parnih turbin išče zanesljivega podizvajalca za 
toplo valjane okrogle jeklene palice, narejene iz zlitine specialnega martenzitnega jekla 
odpornega proti širjenju razpok. 
 
 
Dodatne informacije:  
Petra Arzenšek 
Področje mednarodnega poslovnega sodelovanja 

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