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€-VOX @ GLAS KOVINARJEV 

 
 Informacije za člane Združenja kovinske industrije  

 
 
 
 

november - december 2015 

 
Vsebina: 
 

1. Projekt skillME: Novičnik št. 2 
2. Naša stališča, naš komentar…: Davčna reforma 
3. »Plačni kažipot« 
4. Zakonodajni kompas: Drugi tir, predlog Zakona o trošarinah,… 
5. Povabimo vas: Energy days Graz 
6. Poslovne tendence v naših dejavnostih 

7. Borza poslovnih priložnosti 

 

Spoštovani! 
 
Ob koncu leta lahko izpostavimo, da smo v iztekajočem se letu veliko naredili na 
področju razvijanja znanj in promocije zdravja v kovinski industriji. Uspešno smo 
zaključili prvo leto našega mednarodnega projekta skillME, kjer so rezultati pokazali, 
katera so tista znanja in kompetence, ki jih podjetja najbolj pogrešajo med zaposlenimi 
in ki bodo igrala pomembno vlogo v prihodnosti. Več o rezultatih in izsledkih si lahko 
pogledate v »Novičniku«, ki je priloga temu biltenu. 
 
Sočasno pa uspešno poteka še projekt promocije zdravja v kovinski industriji 
3xZDRAVo, ki je bil med člani Združenja zelo dobro sprejet, zato si še naprej želimo 
uspešnega medsebojnega sodelovanja, saj bomo tudi v 2016 nadaljevali z aktivnostmi 
na področju »promocije zdravja«. O vseh tekočih aktivnostih vas bomo pravočasno 
informirali. 
 
Poleg projektnih aktivnosti, ki predstavljajo pomemben del delovanja Združenja, smo v 
preteklem letu izvedli vse dejavnosti Združenja, opredeljene v planu dela, kajti glavni cilj 
Združenja še vedno ostaja zastopanje interesov članov na področju kovinsko 
predelovalnih dejavnosti; t.j. sodelovanje pri oblikovanju področne zakonodaje, 
prispevek k uspešnosti in rasti panoge in BDP ter spremljanje stanja in ukrepov za razvoj 
stroke ter poklicnega in strokovnega izobraževanja.  
 
Kot je že v navadi, smo letos ponovno, in sicer že osmič so-organizirali tradicionalni 
»Dan avstrijskih in slovenskih kovinarjev« ter dvanajstič zapored sodelovali pri so-
organizaciji strokovnega posveta »Avtomatizacija strege in montaže 2015« – ASM '15.  
 

https://www.gzs.si/skill-me/
https://pozdrav.gzs.si/
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In še misel ob koncu leta: Vaše aktivno članstvo v Združenju nam je v 

čast in zavezo. Hvala zanj! 
 

Zahvala tudi za odzivnost pri prenekaterem iskanju informacij, 
potrjevanju usmeritev ter ažurne odgovore na nekatere naše ankete. 

 

 

NAJ BO 2016 ZDRAVO, SREČNO IN USPEŠNO TAKO NA OSEBNEM, KOT 
NA POSLOVNEM PODROČJU! 

 

Strokovna služba ZKovI 

 

 

 

1. Projekt skillME: Novičnik  št. 2  

 

 
 
V sklopu projekta skillME je izšel »Novičnik« št. 2. 
 
Izpostavljamo:  
 
Igralci na trgu kovinske in elektro industrije že dolgo prepoznavajo potrebo po 
izboljšanju kompetenc zaposlenih v skladu s trenutnimi zahtevami trga in 
nenehnem razvoju znanj v industriji, da bi izboljšali zaposljivost delavcev, 
dvignili stopnjo zaposlenosti in povečali konkurenčnost evropskih podjetij 
kovinske in elektro industrije.  
 
V prvi fazi projekta so partnerji pregledali obstoječe raziskave (analiza) o 
manjkajočih znanjih v kovinski in elektro industriji, da bi pridobili čim bolj realno sliko o 
tematiki in pripravili temelje za nadaljne korake. Izsledke so dopolnili s pogovori s 
predstavniki podjetij kovinske in elektro industrije o njihovih izkušnjah in 
opažanjih iz prve roke. 
 
Rezultati so pokazali, katera so tista znanja in kompetence, ki jih podjetja najbolj pogrešajo 
med zaposlenimi in ki bodo igrala pomembno vlogo v prihodnosti… Več o rezultatih in 
izsledkih si lahko pogledate v Novičniku, ki je priloga temu biltenu. 

 

 

 

Projekt skillME sofinancira Evropska komisija in je del programa Erasmus+. 
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2. Naša Stališča…naš komentar… 

(vir: GZS) 
 

 Prvi razpis že zamuja. Se bomo uspeli specializirati pametno ali 
nespametno? 
 

Število, zahtevnost in raznolikost nalog strateških razvojno inovacijskih 

partnerstev (SRIP) vzbuja upravičen dvom, ali bi bila novoustanovljena 

partnerstva dejansko sposobna opravljati vse predvidene naloge SRIP-ov. 

Obstaja tudi bojazen, da bi šlo preveč časa in denarja za vzpostavitev novih 

struktur na škodo učinkovitega investiranja. Prvi razpis že zamuja. S ciljem, 

da bi napori povezovanja naših podjetij v soglasju s Strategijo pametne 

specializacije dejansko rezultirali v izdelkih in storitvah višje dodane 

vrednosti, novih investicijah in novih delovnih mest, predlagamo določene 

spremembe koncepta. 

 

Opozarjamo, da se naloge in pooblastila SRIP-ov podvajajo z nalogami obstoječih 

akterjev podpornega okolja, posebej gospodarskih zbornic. Upravljavska struktura za 

izvajanje kohezijske politike ni dodelana. Če upravljanje ne bo ustrezno vodeno, bo na 

strateški in operativni ravni nastal velik problem s črpanjem sredstev in donosnostjo 

investicij. Odločno oporekamo ambicijam v nekaterih akademskih krogih, ki želijo 

prevzeti dominantno vlogo pod pretvezo, da je gospodarstvo v Sloveniji jalovo. Takšno 

enostransko in neobjektivno stališče, za katerega pa je kljub temu slišati, da ima 

podporo v nekaterih krogih Vlade RS, je povsem nesprejemljivo. 

Pogoji in merila za SRIP-e so precej splošni. Izpostavljamo nujnost določitve jasnih in 

merljivih ciljev SRIP-ov. V nasprotnem primeru je računati s konflikti in nezadovoljstvom 

ter nevarnostjo, da razpisi ne bodo realizirani, ker bodo pritožbe in postopki v zvezi z 

njimi povzročili odmikanje realizacije. 

Po naših informacijah tudi prvega razpisa »Izboljšanje mednarodne konkurenčnosti in 

odličnosti raziskav za sodelovanje v verigah vrednosti« ne bo v predvidenem roku do 

konca letošnjega leta, temveč šele do 15. januarja 2016. To pomeni, da bomo še bolj 

zamujali s črpanjem razvojnih sredstev, ki jih gospodarstvo nujno potrebuje. 

 

Predlagamo: 

 Za vzdržno uresničevanje strategije pametne specializacije je nujno potrebno 

ponovno vzpostaviti samostojno in neodvisno razvojno agencijo (TIA) z ustreznimi 

pristojnostmi ter finančno močjo in kompetencami, ki jih gradi tudi na vključevanju 

SRIP-ov. To je poziv, ki ga gospodarstvo skoraj enotno podpira, veliko podpore pa 

ima tudi v znanstvenoraziskovalnem okolju, še posebej v tistem, ki že sodeluje z 

gospodarstvom. 

 Pri oblikovanju SRIP-ov kot nove forme je nujno maksimalno izkoristiti že 

obstoječe instrumente - povezovalce gospodarstva in akademske sfere, ki že dobro 

delujejo (gospodarske zbornice, centre odličnosti, tehnološke mreže, kompetenčne 

centre, grozde in razvojne centre) in jih nadgraditi z dodatnimi horizontalnimi 

funkcijami SRIP-ov, ki izhajajo iz strateškega partnerstva z državo. 
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 Razpis za oblikovanje SRIP-ov naj tudi zaradi vključitve obstoječih povezovalcev 

gospodarstva in akademske sfere zajema jasne in merljive cilji SRIP-ov. SRIP-i naj 

bodo ožje definirani in manj administrativno določeni. 

 GZS kot celota in v posameznih partnerstvih tudi s poudarkom na panogah, bi 

morala biti soustanovitelj SRIP-ov. V okviru posameznega SRIP-a bo GZS prevzela 

pomemben del menedžmenta, za katerega je kompetentna. 

 

 

Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS: »Če razpisi ne bodo transparentni, 
pogoji jasni in cilji merljivi, bomo naredili več škode kot koristi. Podjetja 
bomo skregali med seboj in porušili zaupanje.« 

 

 
 

 Je 12% davčnih zavezancev res srednji razred? 

 

Vlada je na sobotni korespondenčni seji sprejela nov dohodninski sveženj 

ukrepov. Po tem predlogu naj bi bil srednji sloj z zmanjšanjem obremenitve 

tretjega davčnega razreda za dve leti davčno razbremenjen; četrti 

dohodninski razred kljub obljubljeni začasnosti ostaja nespremenjen. 

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) ob novem predlogu opozarja, da 

prinaša pozitiven učinek le 12% vseh davčnih zavezancev, tistim torej, ki 

imajo neto letno davčno osnovo nad 18.960,28 ter manj kot 70.907,20 evrov. 

  

Ministrstvo za finance ocenjuje, da bo sočasna začasna sprememba meje med drugim in 

tretjim davčnim razredom in ohranitev četrtega davčnega razreda s stopnjo 50 %, ob 

upoštevanju podatkov odmere dohodnine za leto 2013 in ob nespremenjeni višini 

dohodkov zavezancev, imela nevtralen učinek na državni proračun. Ravno tako ocenjuje, 

da predlog novele ne bo imel finančnih posledic za druga javno finančna sredstva. 

  

Na Gospodarski zbornici Slovenije smo preverili izračune. S predlogom sprememb se 

dejansko razbremenijo le zavezanci z neto letno davčno osnovo nad 18.960,28 EUR, kar 

ustreza približno dohodku 1,5 povprečne plače. Ministrstvo za finance namreč predlaga 

dvig meje med drugim in tretjim dohodninskim razredom s sedanjih 18.960,28 EUR na 

20.400,00 EUR neto letne davčne osnove. 

  

Po naših izračunih bo razbremenjenih le 114.740 oziroma 12 % dohodninskih davčnih 

zavezancev. Razbremenitve bodo deležni tisti z mesečno bruto plačo nad 3.411 evrov 

(3.853 v primeru 1 otroka ali 4.333 v primeru dveh). Prejemniki neto plač med 1.573 in 

4.056 evri bodo mesečno prejeli 17 oziroma letno 202 evrov več. Izpad za proračun 

znaša 23 mio EUR. Vendar je z ohranitvijo 4. davčnega razreda obremenjenih 3.262 

zavezancev, kar predstavlja 0,34 % vseh zavezancev. To pomeni ohranitev 30 mio EUR 

bremena, ki ga plačujejo ti zavezanci. 

  

Spremembe torej nimajo nevtralnega učinka na državni proračun, saj se prihodki 

proračuna povečujejo (+7 mio evrov), brez upoštevanja višjih plač v zasebnem in 
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javnem sektorju kot tudi rasti zaposlovanja. Po drugi strani se stroški dela (bruto bruto 

plače) za gospodarstvo prav nič ne spremenijo.  

  

5 ključnih dejstev 

 Uvedba 4. dohodninskega razreda je bil leta 2013 obljubljen kot začasen ukrep, 

vendar se podaljšuje njegova veljavnost. 

 Z dvigom lestvice 3. davčnega razreda srednji razred ni razbremenjen, pač pa je 

malenkostno (17 EUR na mesec) razbremenjenih 12 % dohodninskih zavezancev.  

 Dvig lestvice za 3. davčni razred je označen kot začasne narave in naj bi veljal le 

dve leti. 

 Spremembe nimajo nevtralen učinek na državni proračun, saj se izplen za državni 

proračun povečuje (+7 mio EUR), brez upoštevanja višjih plač v zasebnem in 

javnem sektorju kot tudi rast zaposlovanja. 

 Ohranitev najvišje dohodninske stopnje še naprej destimulira izplačevanje višjih 

plač, kar kontradiktorno omejuje možnost za višanje davčnega izplena iz visokih 

plač. 

 

 

Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS: »Neto učinek zadnjih predlaganih 
sprememb na mesečni neto prejemek zaposlenega bo 1 % ali celo manj. Zato 
ne moremo govoriti o drugem kot zgolj o simbolični razbremenitvi.« 

 

 

 

 Davčna reforma: »Ukinjanje davčnih olajšav je 'de facto' in 'de iure' v 
nasprotju s socialnim sporazumom.« 

 

 
Prepolovitev olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj ter olajšave za 
investiranje, odprava olajšave za zaposlovanje – vlada meni, da to ne bo 
negativno vplivalo na gospodarstvo. Gospodarstvo meni drugače! Ukinjanje 
davčnih olajšav je 'de facto' in 'de iure' v nasprotju s socialnim sporazumom, 
kateremu so se zavezali, pravi generalni direktor GZS, Samo Hribar Milič. 
 
Na včerajšnjih Odmevih smo bili priča izjavam ministra za finance in njegove državne 
sekretarke.  
Dr. Dušan Mramor: »… bomo tukaj določene olajšave ukinili oz. zmanjšali, ker nimajo 
nobenega ekonomskega učinka. Mi smo dali narediti analize in analize kažejo, da te 
olajšave ne vplivajo na rast BDP.«  
 
Mateja Vraničar Erman: »Ta trditev se upira tako na mednarodne študije kot tudi na 
študije, ki so bile izvedene v Sloveniji, in kažejo na to, da investicije v raziskave in razvoj 
in investicije v opremo niso posledica davčnih olajšav, ampak so davčne olajšave še 
nekaj, kar podjetje, recimo po domače, dobi zraven. Investira zaradi drugih namenov in 
obseg investicij se zaradi obsežnih davčnih olajšav, ki so nadpovprečne v primerjavi z 
drugimi državami, ni tako močno povečal.«   
 
Na vprašanje, če bo sedaj več investicij, ko bo obdavčitev višja, dodaja: »Naša ocena je, 
da jih ne bo več, ampak jih tudi ne bo manj.«  
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Kaj pravi na to gospodarstvo. Objavljamo avtorizirane izjave predstavnikov Leka, 
Štore Steel in Kolektorja, nekaterih najuspešnejših podjetij, ki se zavedajo 
pomena investicij.  
 
Marjan Mačkošek, direktor Štore Steel in predsednik GZS: »Trditev vlade o 
celovitem obravnavanju davkov je le krinka za dosego cilja, to pa je dodatno obremeniti 
tiste, ki ustvarjajo. Nižja obremenitev za 13 in 14 plačo je  zgolj v posmeh, ker do 
dobička, ki je predmet izplačila 13. in 14. plače, država že predhodno pobere številne 
visoke dajatve: na plače, različne takse in prispevke, okoljske in energetske dajatve, 
koncesije, itn. Država večino podjetij do znatnega dobička, ki je ključen za razvoj, sploh 
ne spusti.«  
 
Radovan Bolko, predsednik uprave Kolektor Group in predsednik skupščine 
GZS: »Vlaganja v raziskave in razvoj ter investicije v novo opremo so ključna za dvig 
konkurenčnosti in poslovne uspešnosti slovenskega gospodarstva. Glede na zaostanek za 
primerljivimi državami morajo slovenska podjetja pospešiti in povečati vlaganja v razvoj 
in opremo. Ukinja oziroma spreminja se edini davčni inštrument, ki je slovenskemu 
gospodarstvu vsaj malo pomagal pri neusmiljeni tekmi s konkurenco.« 
 
Vojmir Urlep, predsednik uprave Leka in predsednik strateške skupine 
predstavnikov podjetij v tuji lasti pri GZS: »Nižje olajšave za vlaganje v razvoj in 
raziskave bodo zagotovo poslabšale konkurenčnost slovenskega poslovnega okolja. Lek 
se je uveljavil kot vodilni razvojni center v Sandozu na temelju znanja in bogatih izkušenj 
sodelavcev. Nekonkurenčnost pri obdavčitvi dela smo dokaj uspešno nadomeščali z 
omenjenimi olajšavami. Novartis je od prevzema intenzivno investiral v razvoj in 
osnovna sredstva, skupaj 1,6 milijarde evrov. Znižanje teh olajšav bo brez dvoma močno 
poslabšalo našo konkurenčnost  v skupini pri pridobivanju novih razvojnih projektov in 
vlaganj. Dvomim, da bodo spremembe obdavčitve dela izničile ta negativni učinek. Žal je 
glas gospodarstva v tem prostoru tisti, ki najmanj šteje.« 
 
Na GZS resno apeliramo na ministrstvo za finance, naj vendar preveri učinke takšnih 
ukrepov v podjetjih. Obenem zahtevamo, naj se takšni ukrepi takoj umaknejo, ker niso 
škodljivi le za gospodarstvo, delovna mesta v realnem sektorju in privlačnost Slovenije 
za nove investicije, temveč povzročajo tudi neverodostojno podobo Slovenije v očeh 
mednarodne poslovne skupnosti. 
 
 

Generalni direktor GZS, Samo Hribar Milič zato dodaja: »V okviru ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga vodi Zdravko Počivalšek, pravkar 
pripravljajo priročnik za investitorje. Potem ko bo njegov finančni kolega v 
vladi Dušan Mramor znižal olajšave za investicije, razvoj in raziskave, bo 
Zdravko Počivalšek lahko vabil vlagatelje z naslednjimi besedami: 'Le pridite 
investirat v Slovenijo. Pravkar smo vam zmanjšali spodbude.' Očitno ena roka 
vlade ne ve, kaj počne druga.«  
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 Davčna antireforma: Poziv predsedniku vlade in finančnemu ministru k 

umiku predlogov davčnih ukrepov  

Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Obrtno-podjetniška 

zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev obrti in 

podjetništva Slovenije smo predsednika Vlade RS in finančnega ministra pozvali, da 

umakneta napovedane davčne ukrepe, ki namesto razbremenitve gospodarstvu vnovič 

prinašajo nove davčne obremenitve.  

Zahtevamo: 

 da Vlada RS takoj umakne predloge davčnih sprememb, 

 da Vlada RS predlaga in do konca leta sprejme nov sveženj davčnih 

ukrepov, ki bo dejansko razbremenil gospodarstvo. Več... 

 
 
Več komentarjev na http://www.gzs.si/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji.  
 
 

3. 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.  

 

4. Zakonodajni kompas 

(vir: pravna služba GZS) 
 
Izšla je nova številka biltena "Zakonodajni kompas". Spodaj si lahko preberete nekaj 
zanimivih in koristnih vsebin. 
 
NAŠI DOSEŽKI 

Novi zakon o javnem naročanju še ni jamstvo za boljšo prakso 

Cilj novega zakona ne sme biti samo kupovati po najnižji ceni, temveč da javni naročniki 

https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=934&l=5124&ce=439361969
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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dobijo največ za davkoplačevalski denar. Člani GZS zahtevajo, da se za posamezna 

področja oblikujejo določeni standardi in se javnim naročnikom zagotovi dodatna 

usposabljanja za pripravo javnih naročil. Več... 

 

Drugi tir je prednostni razvojni projekt 
Zaradi velikega razvojnega potenciala naj financiranje in izgradnjo drugega tira izvede 
država. GZS-Združenje za promet predlaga, da naj država, če se želi izogniti povečanju 
javnega dolga zaradi najetih kreditov, sklene z DARS-om mandatno pogodbo o izgradnji 
drugega tira. DARS se za to naložbo zadolži v svojem imenu in za svoj račun, vendar na 
podlagi poroštva države. Več... 
 
 

PREDPISI… 

V PRIPRAVI 

Predlog Zakona o trošarinah 

Ministrstvo za finance je v javno obravnavo posredovalo nov Predlog zakona o 

trošarinah, s katerim naj bi se odpravile številne administrativne ovire, skrajšali roki 

hkrati pa naj bi se odpravile tudi določene težave z dejanskim izvajanjem veljavnega 

Zakona o trošarinah v praksi. Ob tem se veljavne stopnje trošarinskih dajatev naj ne 

bi spremenile. Prav tako se s predlogom v določenem obsegu prenašajo evropske 

direktive in prenavljajo tudi kazenske določbe.                                                                          

Več...  

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov 

pravnih oseb 

S predlogom zakona se predlaga ukrepe, usmerjene k cilju zagotavljanja 

javnofinančne konsolidacije s prestrukturiranjem davčnih bremen z znižanjem davčnih 

ugodnosti na segmentu obdavčitve dohodkov pravnih oseb. Manjši del rešitev je 

posledica upoštevanja drugega, nedavčnega pravnega okolja in posledično ocene 

primernosti oziroma smiselnosti ohranitve veljavnih ukrepov. S predlogom se 

znižujejo stopnje olajšave za znesek vlaganja v raziskave in razvoj s 100 % na 50 % 

ter znižanje stopnje olajšave za investirane zneske v opremo in neopredmetena 

sredstva s 40 % na 20 %. Pri tem lahko zavezanec, ki je pred začetkom veljavnosti 

tega predloga zakona uveljavil davčno olajšavo v višini 100 % zneska vlaganj v 

raziskave in razvoj oz. v višini 40 % zneskov za investiranje, za neizkoriščen del te 

olajšave zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih letih po obdobju vlaganja 

oziroma investiranja, vendar največ v višini davčne osnove. 

Več... 

 

 

https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=832&l=4565&ce=439838953
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=832&l=4566&ce=439838953
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=832&l=4561&ce=439838953
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=934&l=5121&ce=439361969
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5. POVABIMO VAS… 

__________________________________________________________________________ 

 

ENERGY DAYS GRAZ 2016 

 

Datum: 14.01.2016 00:00 - 14.01.2016 23:59 

Kraj: Avstrija, Gradec 

Organizator: Mednarodno poslovanje/CEMP 

Kontakt: Ines Čigoja, 01 5898 164, ines.cigoja@gzs.si  

 

Dogodek se bo odvijal na sejmišču Gradec kjer bo potekalo kooperacijsko srečanje „ 

Energy Efficient Construction 2016”, s poudarkom na solarni tehnologiji, 

fotovoltaiki, ogrevanju, hlajenju in ventilaciji, biomasi ter upravljanju z 

odpadnimi vodami. Kooperacijsko srečanje je odlična priložnost za izmenjavo 

informacij in izkušenj ter navezavo stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji, 

raziskovalnimi institucijami kot tudi individualnimi sestanki. 

 

Udeležba na dogodku je brezplačna. 
 

Prijavnica in registracija na https://www.gzs.si/Dogodki/energy-days-graz-2016.  

 

 

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) 
 
 

 

https://www.gzs.si/Dogodki?OrganizatorID=42
mailto:ines.cigoja@gzs.si
https://www.gzs.si/Dogodki/energy-days-graz-2016
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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: Nemški proizvajalec učinkovitih malih vetrnih elektrarn išče proizvajalce 
po meri narejenih kril, izdelanih iz plastike ojačane s steklenimi vlakni - morda tudi iz 
drugih novih materialov, ki so lahko ekonomsko in ekološko primeren nadomestek. 
Podjetje ponuja proizvodni dogovor. 
 
EEN – 02: Britansko proizvodno podjetje išče distributerje ali zastopnike za 
inovativen izdelek, ki je hkrati pokrov strešnega prtljažnika in (če ga obrnemo narobe) 
čoln. Glavna prednost izdelka je, da ima dve namembnosti, pri čemer je v prvem 
primeru del strešnega prtljažnika z veliko volumsko kapaciteto in v drugem primeru 
stabilen plitev čoln, ki je namenjen plovbi po mirnih/stoječih vodah za odrasle in otroke. 
 

http://www.een.si/
http://www.borza.org/
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EEN – 03: Poljsko projektantsko in gradbeno podjetje specializirano za realizacijo 
energetskih in infrastrukturnih IKT projektov in drugih specializiranih stavb išče 
podizvajalce med tujimi podjetji. Predvsem med podjetji za visoke in nizke gradnje z 
izkušnjami v gradnji objektov za proizvodnjo električne energije in v drugih 
specializiranih gradbenih konstrukcijah, in so pripravljeni sodelovati pri velikih projektih 
na Poljskem in v tujini. 
 
EEN – 04: Švedsko podjetje vodilno na Švedskem na področju ventilacijske tehnike 
išče proizvajalca požarnih loput EI120 in E60 v Vzhodni Evropi. Izdelki morajo biti 
proizvedeni v skladu s standardom EN 15650. 
 
EEN – 05: Italijanski distributer elektronskih izdelkov išče proizvajalce 
elektromehanskih in elektronskih sestavnih delov (stikala, jermeni, elektromagnetni 
interferenčni filtri, kompleti napajalnih kablov) za razširitev svojega kataloga izdelkov. 
Podjetje ponuja distribucijski sporazum. 
 
Dodatne informacije:  
Petra Arzenšek 
Področje mednarodnega poslovnega sodelovanja 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€€€---VVVOOOXXX   ppprrriiippprrraaavvviiilllaaa:::      ssstttrrroookkkooovvvnnnaaa   sssllluuužžžbbbaaa   ZZZKKKooovvvIII      

(((hhhttttttppp::://////wwwwwwwww...gggzzzsss...sssiii///ssslllooo///pppaaannnooogggeee///zzzdddrrruuuzzzeeennnjjjeee___kkkooovvviiinnnssskkkeee___iiinnnddduuussstttrrriii jjjeee)))      

      

mailto:petra.arzensek@gzs.si
http://www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_kovinske_industrije

