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1. Podeljene Nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške
dosežke za leto 2015 – Nagrado prejela tudi dva naša »kovinarja«!
GZS je 10. marca že 48. podelila Nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške
dosežke kot priznanje tistim gospodarstvenikom, ki že vrsto let uspešno vodijo svoja
podjetja. Nagrajencev je 7, prihajajo pa iz 5 slovenskih regij in 5 dejavnosti.
Nagrado GZS za leto 2015 sta prejela tudi dva člana iz podjetij kovinske industrije:
 Andrej Poklič, GKN Driveline Slovenija
»Znotraj podjetja imamo sistem razvoja mladih talentov. Vsako leto prepoznamo talente,
ki potem dve leti krožijo po naših podjetjih. Kar nekaj posla smo dobili, ker smo se hitro
odzvali in v kratkem času proizvedli. Kupci to opazijo. Pomembno je spoštovanje ljudi.
Človeku moraš osebno povedati tudi, če ne dela kaj prav. Biti moraš ponosen na svoje
ljudi.«

 Alen Šinko, KOVIS proizvodna družba
»Ko razvijemo en izdelek, imamo zadaj že pripravljenega drugega. Skušam izkoristiti
prednosti vsakega posameznika. Osebni stik je pri ohranjanju partnerskega odnosa
ključen.«

ISKRENE ČESTITKE NAGRAJENCEMA TUDI V IMENU
ZDRUŽENJA KOVINSKE INDUSTRIJE!

Več o preostalih nagrajencih pa najdete na https://nagrada.gzs.si/.

2. Anketa Gospodarska pričakovanja 2016-2017
Vljudno vabljeni k sodelovanju v kratki anketi Gospodarska pričakovanja 20162017.
V zahvalo boste v aprilu prejeli analizo anketnega vprašalnika, ki jo lahko uporabite
skladno s svojimi poslovnimi potrebami. Ob koncu ankete tako ne pozabite vnesti
kontaktnega e-maila, kamor vam jo bomo poslali. Predhodno analizo anket si lahko
ogledate na povezavi.
Elektronska anketa je dosegljiva na povezavi: http://gzs.1ka.si/a/88567 (geslo za
dostop je vaša 7 mestna matična številka podjetja). V kolikor imate tehnične težave ali
tako želite, lahko anketo izpolnite in vrnete tudi v papirni obliki. Tiskana anketa je
dostopna na tej povezavi.

Anketa je anonimna in GZS jamči, da so podatki in odgovori iz individualnih vprašalnikov
strogo zaupni.

3. Naša Stališča…naš komentar…
(vir: GZS)
 ZA resno, ne pa kozmetično davčno reformo

Ta hip imamo kljub rasti le 3.700 novih delovnih mest več kot pred enim
letom. Pa čeprav so podjetja v letu 2015 iz naslova dodatnih obremenitev
nekaterih oblik dela v javne blagajne prispevala dodatnih 100 milijonov
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evrov. S tem bi lahko plačali 4.150 osebam povprečno letno bruto bruto plačo,
vključno z regresom, malico in prevozom. To je jasen signal, da potrebujemo
resno razbremenitev plač. Objavljamo skupni predlog davčne reforme
Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in Zbornice davčnih svetovalcev
Slovenije (ZDSS).
GZS in ZDSS sta v zadnjih tednih pripravili najbolj podrobne preračune doslej ter
kombinacijo davčnih ukrepov, ki prinašajo občutno in hkrati vzdržno razbremenitev dela.
V predlogu navajamo tudi vire, kako bi s tem povezan izpad v proračunu nadomestili,
tako z drugimi davčnimi prihodki kot tudi z znižanjem javne porabe.
Posebej poudarjamo, da znižanje javne porabe ne obremenjuje nujno javnofinančne
konsolidacije, kot to želi predstaviti ministrstvo za finance.
Preračun učinkov je pripravljen po dinamični metodi. Pri tem smo sodelovali z davčnimi
strokovnjaki iz podjetij, zbornico davčnih svetovalcev in tudi z dobrimi poznavalci javnih
financ. Izpeljali smo tudi anketo med gospodarstveniki, kje vse je možno znižati javno
porabo.
Samo z davčnim prestrukturiranjem ne bomo dosegli dovolj močnih učinkov pri
razbremenitvi delovnega razmerja, to pa so bistveno več kakovostnih delovnih mest, kot
jih imamo zdaj, večja konkurenčnost podjetij in stabilnejše javne finance.
Ključni predlogi za razbremenitev plač so naslednji:


Uvedba razvojne kapice na socialne prispevke delodajalcev in delojemalcev
nad 2-kratnikom povprečne plače.



Dvig splošne olajšave za zavezance do 75 % PP na min. plačo.



Uvedba dodatnega dohodninskega razreda med starim 2. in 3. razredom (
20.400 – 36.000 po stopnji 34 %).



Umik najvišje dohodninske stopnje (50 %).



Ukinitev prispevka delodajalca za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

(0,53 %).
Z ZDSS skupaj smo poslali analitično opremljen skupni predlog ministrstvu za finance s
konkretnimi izračuni in predlogi za nadomestitev »izpada« prihodkov. Upoštevali smo
tako potrebo po večji motivaciji ključnega strokovnega tehničnega kadra v podjetjih kot
tudi možnost dviga najnižjih neto plač. Predlog je družbeno uravnotežen. Z višanjem
splošne olajšave bi dosegli višje neto najnižje plače in hkrati nižje socialne izdatke.
Hkrati bi z drugačno dohodninsko lestvico razbremenili srednji razred, razvojne kadre pa
z uvedbo razvojne kapice.
Z razvojno kapico bi veliko pridobili tudi številni javni uslužbenci, zato pozivamo Vlado
RS, da resno pretehta skupni predlog in da učinke davčne reforme upošteva pri
pogajanjih o plačnem dogovoru v javnem sektorju. Ni korektno do vseh zaposlenih v
gospodarstvu, ki so najbolj pripomogli k izhodu Slovenije iz krize, da bi mnogi zaposleni
v javnem sektorju participirali pri gospodarski rasti dvakrat, pri plačnem dogovoru in
razbremenitvi dela, zaposleni v gospodarstvu pa samo enkrat!
Več o predlogu GZS in ZDSS v priponki, kjer vam posredujemo bolj podroben članek o 5
korakih za razbremenitev dela.
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Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS: »Ne bo korektno do zaposlenih v
gospodarstvu, ki so najbolj pripomogli k izhodu Slovenije iz krize, če bodo
številni zaposleni v javnem sektorju participirali pri učinkih gospodarske rasti
dvakrat, pri plačnem dogovoru in razbremenitvi dela, zaposleni v
gospodarstvu pa samo enkrat.«
 Javno naročanje – ne zapravimo tretje priložnosti: 1. april 2016 je
priložnost za nov začetek. Pa bo res?
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) si je prizadevala za nekaj ključnih rešitev, ki bi
pomenile bistven premik od sedanjih premalo učinkovitih postopkov javnega naročanja k
boljšim procesom v celotni verigi - od predpriprav, postopka javnega naročila in izvedbe
naročenega. Vendar ob jutrišnjem začetku veljavnosti novega zakona o javnem
naročanju (ZJN-3) ostajajo številne nedorečenosti, zaradi katerih dvomimo, da bo novi
zakon prinesel resne pozitivne učinke. Neodgovorjeno še vedno ostaja predvsem:
kako bomo zagotavljali višjo kakovost priprave razpisne dokumentacije in kako
bomo merili rezultate izvedenih javnih naročil;
kdo in kako bo nadzoroval javne naročnike pri njihovem delu in hkrati uveljavljal
odgovornost za napake za slabo pripravljena, vodena in izvedena javna naročila, ki so
posledica pomanjkanja kompetenc javnih naročnikov;
kdo bo uveljavljal koncept izbora ponudnikov po kriteriju ekonomsko
najugodnejše ponudbe;
kako bomo zagotovili, da bodo javni naročniki in Državna revizijska komisija
odločali na podlagi ciljev in načel javnega naročanja in oblikovali jasno ter predvidljivo
sodno prakso;
kako bomo uporabljali zakon za doseganje srednjeročnih in dolgoročnih ciljev
Republike Slovenije v smeri večje konkurenčnosti gospodarstva?
Prav zaradi teh neodgovorjenih vprašanj obstaja realno tveganje, da ne bo nič drugače.
In to navkljub obljubam v času priprave in sprejema ZJN-3, da bo država storila več na
področju izobraževanja javnih naročnikov in posledično uveljavljanja odgovornosti
odgovornih za slabe prakse. Ker javno naročanje predstavlja relativno velik delež v BDP,
je edino smiselno, da pristopimo k temu odgovorno. Še posebej, ker nas korupcija po
nedavni raziskavi za evropski parlament o stroških korupcije in organiziranega kriminala
v Sloveniji stane 9,88 % BDP oziroma 4 milijarde evrov).
Razmerje med številom izbranih ponudb na podlagi merila najnižja cena/ekonomsko
najugodnejša ponudba v Sloveniji je približno 80/20. Evropsko razmerje (na podlagi
analize PriceWaterhouseCoopers iz leta 2011) je približno 70/30 v korist ekonomsko
najugodnejše ponudbe. Še vedno krepko zaostajamo za Evropo in zato izgubljamo tudi
na konkurenčnosti.
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S čim smo zadovoljni:
Prenos in implementacija direktiv, ki prinašajo nekatere pozitivne spremembe,
kot je recimo večja možnost spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila.
V določenih dejavnostih (projektantske storitve, svetovalne storitve, storitve
programiranja in prevajalske storitve) je s predlogom zakona prepovedano uporabljati
ceno kot edini kriterij.
Pri presoji nenormalno nizkih ponudb bodo morali javni naročniki presojati
ponudbene cene glede na cene na trgu oziroma če so izpolnjeni določeni zakonski
pogoji. Direktiva ne dopušča avtomatičnega izločanja nenormalno nizkih ponudb, temveč
morajo javni naročniki to storiti po preverbi.
Sprememba sistema poplačila podizvajalcev – ni več obvezno poplačilo, temveč
je poplačilo podizvajalcev v diskreciji javnih naročnikov – hkrati predlagali nekaj dodatnih
možnosti za zagotovitev plačilne discipline v poslih, ki so posledica javnega naročanja.
Vlada RS je na pobudo MGRT sprejela zaveze, da bo do 1.1.2017 pripravila
podlage za javno naročanje gradenj (sistemske spremembe zakonodaje, standardni
popisi del, standardne pogodbe – to bi morale biti vsebine, ki bodo zajete v te podlage).
Čeprav smo vsaj v določenih delih lahko zadovoljni s spremembami, ki jih prinaša nova
javno naročniška zakonodaja, pa ostaja strah, da ne bo na strani ravnanj naročnikov nič
drugače.
Večina odgovornosti ostaja na strani javnih naročnikov. Če bodo ravnanja javnih
naročnikov bolj transparentna, strokovnejša in bodo temeljila na sodelovanju s
ponudniki, bodo tudi rezultati za državo in gospodarstvo bistveno boljši. Gospodarstvo
ponuja roko, da lahko sodeluje z javnimi naročniki pri pripravi strokovnih temeljev za
boljša naročila, prenosom dobrih praks in znanja o posameznih predmetih javnega
naročanja.

Darko Majhenič, direktor NPU, o zadnjih preiskavah korupcije v javnem sektorju, za
Glas gospodarstva, april 2016: »Na področju zdravstva smo ovadili 20 oseb zaradi
kaznivih dejanj nedovoljenega dajanja in sprejemanja daril. Ugotovili smo, da so
osumljeni zdravniki za pridobitev in/ali ohranitev posla zahtevali denarno nagrado, in
sicer določen znesek od nabave posameznih medicinskih pripomočkov oziroma od
posameznega posla.«
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.
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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/Sidelodajalec/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
5 pozitivnih signalov iz vlade
Vlada RS se je pred 12 dnevi s sklepom opredelila do predlogov iz Manifesta industrijske
politike. Na GZS bomo analizirali opredelitve vlade, vendar prvi vtisi niso zadovoljujoči.
Med pozitivnimi opredelitvami vlade pa vendarle so:
1. ohranitev davčnih olajšav za raziskave, razvoj in investicije,
2. napoved, da bo v drugi polovici 2016 pripravljen operativni dokument za
implementacijo strategije razvoja prometa, ki bo določal prednostni vrstni red
infrastrukturnih projektov,
3. uvedba MSP testa z junijem 2016,
4. povečanje varnostnih rezerv SID banke,
5. okrepitev programov izobraževanja za internacionalizacijo v drugi polovici 2016.
Več...

200 milijonov evrov novih posojil za podjetja z nahrbtniki
Gospodarsko ministrstvo je s SID banko pripravilo program financiranja malih in srednjih
podjetij, ki imajo zdrava jedra, a težave z odplačevanjem dolgov. Posojila jim bodo
omogočila, da peljejo poslovanje zdravega jedra in istočasno odplačajo nahrbtnik, ki ga
imajo iz preteklosti. Ukrep Vlade RS je v sozvočju z lansko zahtevo GZS iz Agende
malega gospodarstva, da je potrebno malim podjetjem z državnimi ukrepi nujno
povečati dostop do posojil, med drugim pospešiti uveljavljanje instrumentov SID. Več...
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Prva rešitev za konično tarifo
Na pobudo jeklarske industrije, pri čemer je sodelovala tudi GZS, je Agencija RS za
energijo posegla v razmerje stroška omrežnine glede na doseženo obračunsko moč
oziroma preneseno električno energijo. Višina tarifne postavke omrežnine za obračunsko
moč je za uporabnike na prenosnem omrežju od 1. 1. 2016 v povprečju za 33 odstotkov
nižja, kar jeklarski industriji omogoča večjo fleksibilnost oziroma manjše povišanje
stroška omrežnine v primeru povečanega odjema električne energije v času konične
tarife, kar je bila tudi zahteva jeklarske industrije.

PREDPISI…
Predlog Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje
reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki
Sloveniji

S predlogom zakona se v slovenski pravi red prenaša Direktiva 2013/55/EU Evropskega
parlamenta in Sveta, z dne 20. novembra 2013 o spremembi Direktive 2005/36/ES o
priznavanju poklicnih kvalifikacij in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju
prek informacijskega sistema za notranji trg (v nadaljevanju Direktiva). Z Direktivo se
odpravljajo ovire za prost pretok oseb in storitev na notranjem trgu EU, kar posledično
pomeni olajšati mobilnost strokovnjakov in storitev v EU; povečati možnosti
zapolnjevanja visoko kvalificiranih delovnih mest in nudenje več možnosti iskalcem
zaposlitve tudi v reguliranih poklicih, kar pomeni bolj fleksibilen trg dela. Direktiva daje
državljanom držav pogodbenic pravico, da opravljajo poklic v državi pogodbenici, ki ni
država, v kateri je pridobil posameznik poklicne kvalifikacije. Zgoraj navedena direktiva
je bila sprejeta s ciljem racionalizacije, poenostavitve in izboljšanja pravil za priznavanje
poklicih
kvalifikacij.
Več

Predlog Zakona o državnih pomočeh podjetjem v težavah

Predlog zakona določa namen, vrste državnih pomoči, merila, postopke ter način
zagotavljanja sredstev iz proračuna Republike Slovenije za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Predlog določa, da je cilj državnih
pomoči povrniti podjetju v težavah, ki ima pomembno, sistemsko vlogo v regiji ali
sektorju ter ima ohranjene vitalne funkcije in zagotovljen trg, dolgoročno sposobnost
preživetja na trgu. Več
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V PRIPRAVI
Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda
Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je v javno obravnavo predložilo osnutek
pravilnika, ki določa metodologijo in vsebino energetskega pregleda. Le-ta
vključuje pregled stavb, procesov in transporta. Skladno z Direktivo o energetski
učinkovitosti (EED - 2012/27/EU) pravilnik določa tudi obveznost za velike
gospodarske družbe o izvedbi energetskega pregleda – prvi do 31. 12. 2017 nato na štiri leta. Rok za posredovanje pripomb je do vključno 25. marca 2016.
Več

6. POVABIMO VAS…
Vir (CEMP)

Kako poslovati z Nemčijo?
V torek, 12. aprila 2016 vas ob 15.00,
predstavitev Kako poslovati z Nemčijo.

dvorana

F

(GZS), vabimo

na

Nemški poslovnež je v nekaj letnem sodelovanju s slovenskimi podjetji prišel do
spoznanja, da imamo Slovenci izredno zanimive in kvalitetne izdelke in storitve, ki jih je
mogoče dobro tržiti na nemškem trgu. V procesu sodelovanja pa se je izkazalo tudi, da
večini manjka znanje o poslovanju z Nemčijo. Velikokrat slovenski ponudnik naredi 98
% vseh potrebnih aktivnosti, manjkata pa mu le zadnja dva odstotka do uspeha, ki jih
je težko identificirati. Včasih se ta manjko skriva v medkulturnih razlikah, ki jih je
potrebno upoštevati, saj le-te pridejo do izraza v komunikaciji, različnih pričakovanjih in
interpretaciji dogovorov vsake strani.
Rudolf Mauderer, direktor in lastnik podjetja ruma-consult iz Nürnberga (DE),
ponuja svetovanje na področju prodaje in turizma. Od leta 2013 sodeluje tudi s
slovenskimi podjetji, na podlagi katerih je opazil nekatere vzorce poslovnega obnašanja
Slovencev, ki se razlikuje od nemške poslovne kulture in so lahko velikokrat zadnja ovira
do pridobitve posla v Nemčiji. Kako se lahko temu izogniti oz. kaj še je potrebno narediti
za uspešen prodor na njihov trg?
Program in dodatne informacije najdete na https://www.gzs.si/Dogodki/poslovni-stikkako-poslovati-z-nemcijo.

________________________
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Obisk poslovne delegacije iz TAJVANA
Vljudno vabljeni na individualna B2B srečanja z 20. tajvanskimi podjetji, ki bodo v okviru
obiska v Evropi, v ponedeljek 18. aprila 2016, obiskali tudi Slovenijo. V sodelovanju s
Taiwan External Trade Development Council bomo za vas organizirali v naprej
pripravljene sestanke z izbranimi podjetji iz več kot 10 različnih dejavnosti.
Datum: 18.04.2016 09:00 - 18.04.2016 17:00
Kraj: GZS, Dvorana A (1. nadstropje)
Organizator: Mednarodno poslovanje/CEMP,
Taiwan External Trade Development Council
Kontakt: Ines Čigoja

____________________________

Obisk sejma Hannover Messe 2016
V Hannovru poteka od 25. - 29. aprila 2016 industrijski sejem Hanover Messe 2016.
Sejem sicer velja za vodilnega na svetu na področju inovacij v industrijski tehnologiji ter
revolucionarnih rešitvah v vseh ključnih sektorjih: industrijska avtomatizacija in IT,
energetske in okoljske tehnologije, industrijske dobave, proizvodni inženiring in storitve
ter raziskave in razvoj.
Datum: 24.04.2016 00:00 - 26.04.2016 00:00
Kraj: Hannover, Nemčija
Organizator: Mednarodno poslovanje/CEMP
Kontakt: Vanja Bele

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: Britansko podjetje išče proizvajalca aluminijastih šasij za tricikle v manjšem
proizvodnem obsegu. Britansko podjetje je eno vodilnih proizvajalcev triciklov v državi.
Proizvajajo izdelke za komercialne namene in prosti čas pa tudi po naročilu. Podjetja
zdaj išče zanesljive in cenovno ugodne proizvodne partnerje v Evropi za proizvodnjo alupodvozij triciklov v manjšem obsegu
EEN-02: Dansko inženirsko in trgovsko podjetje, specializirano za stroje in
opremo predvsem na področju živilske industrije, išče nove proizvode, za zastopanje na
danskem trgu prek pogodbe o trgovskem zastopanju. Proizvodi lahko vključujejo
detektorje kovin za prehrambeno industrijo, silose, ventile, vibratorje, itd.
EEN-03: Britansko podjetje, specializirano za razvoj cenocno ugodne prilagodljive
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fotovoltaične tehnologije išče partnerstvo s proizvajalci posebne folije/filma. Podjetje
potrebuje prozorno tanko pregradno folijo za podporo pri nadaljnjemu razvoju
tehnologije. Podjetje ponuja storitveni sporazum potencialnemu proizvajalcu.
EEN-04: Romunsko podjetje je specializirano za popravila in vzdrževanje dvigal in
električnih inštalacij. Podjetje išče proizvajalce posameznih delov za dvigala za sklenitev
sporazuma za proizvodnjo.
EEN-05: Francoski dobavitelj enega največjih francoskih proizvajalcev pohištva išče
nove, zanesljive in trajne podizvajalce, ki proizvajajo kovinske dele za pohištvo v
Sloveniji. Podjetje ponuja možnost povezave podizvajalcev s francoskimi kupci pohištva.
Podizvajalcem nudijo možnosti sklepanja proizvodnih in podizvajalskih sporazumov ter se
ponujajo kot prodajni zastopnik za francoski trg.
EEN-06: Češko trgovsko in proizvodno podjetje je razvilo inovativno majhno
mobilno sončno elektrarno. Podjetje išče dobavitelje 19 palčnih kontejnerjev iz jekla za
izdelavo mobilnih elektrarn v skladu s pripravljeno tehnično dokumentacijo in s
sporazumom za proizvodnjo
Dodatne informacije:
Petra Arzenšek
Področje mednarodnega poslovnega sodelovanja
+386 (0)1 58 98 156
petra.arzensek@gzs.si

€€--VVO
OXX pprriipprraavviillaa:: ssttrrookkoovvnnaa sslluužžbbaa ZZKKoovvII
((hhttttpp::////w
ww
ww
w..ggzzss..ssii//sslloo//ppaannooggee//zzddrruuzzeennjjee__kkoovviinnsskkee__iinndduussttrriijjee))

str. 12

