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Kaj pripravljamo?
05.03. Seminar Kako poslovati s Češko in Slovaško Marko Jare

11.03. Vhodna delegacija Obisk bolgarskega predsednika Radeva z 

gospodarsko delegacijo v Sloveniji

Matej Rogelj

11.03. Seminar Kitajska: Predstavitev cantonskega sejma Marko Jare

13.-16.03 Izhodna delegacija Srečanje z italijanskimi arhitekti Mojca Osojnik

14.03. Seminar Kako poslovati s Katalonijo - poslovne 

priložnosti za podjetja

Ines Čigoja

14. - 17.03. Obisk sejma Turčija: Poslovni obisk sejma WIN EURASIA 

Istanbul

Matej Rogelj

15.03. Srečanje Praznovanje kitajskega novega leta 2019 Marko Jare

26.-28.03. Izhodna delegacija Nemčija: sektorska delegacija lesarji Vanja Bele

26.03. Vhodna delegacija Slovensko-madžarski poslovni forum Ines Čigoja

marec Vhodna delegacija Vstop na francoski trg (izdelki za gradben. 

ind.)

Mojca Osojnik

marec/april Izhodna delegacija Izhodna delegacija krožnega gospodarstva 

(SRIP)

Mojca Osojnik

04.04. Seminar Opravljanje storitev v Švici Vanja Bele

7.-12.04 Izhodna delegacija Sektorska delegacija (transport & logistika) v 

Chennai, Mumbai, New Delhi

Nataša Turk

10.04. Konferenca 2. nacionalna konferenca o internacionalizaciji CEMP

Seminar:  
Kako poslovati s Češko in Slovaško
Z namenom predstavitve nekaterih 
osnovnih pogojev za poslovanje in 
uspešen vstop na trga Češke in Slovaške 
Gospodarska zbornica Slovenije orga-
nizira srečanje z Michalom Kohoutkom, 
neodvisnim konzultantom in direktorjem 
svetovalnega podjetja iz Prage.

Uporabne informacije, dober nasvet,  
začetna pomoč ali pa celo zastopanje 
preko lokalnega predstavnika lahko 
pomagajo pri začetku ali širjenju poslo-
vanja na tujih trgih. Predvsem to velja za 
mala in srednje velika podjetja, katerim je  
dogodek namenjen.
Več informacij: Marko Jare, T: 01 5898 158, 
E: marko.jare@gzs.si 

Novice s tujih trgov
Francija
V Franciji je s 1. januarjem stopila v veljavo nova bruto minimalna 
plača (s francosko okrajšavo - SMIC), ki je za 1,52 odstotka višja 
od lanske. Za 35-urni delavnik tako po novem znaša 1.521,22 evra 
oz. bruto urna postavka je 10,03 evra. V transportnem sektorju 
ostaja bruto urna postavka nespremenjena, in sicer 10,06 evra. 
Za vse druge sektorje je treba upoštevati kolektivne pogodbe.
Več informacij: Mojca Osojnik, T: 01 5898 101, E: mojca.osoj-
nik@gzs.si 

Združene države Amerike
S 1. februarjem 2019 je stopil v veljavo Sporazum Republike 
Slovenije z Združenimi državami Amerike o socialni varnosti. 
Ta bo olajšal koriščenje pravic ljudem, ki so v pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju obeh pogodbenic dopolnili dolo-
čeno zavarovalno dobo. Sporazum bo zavarovancem zagotovil 
neprekinjenost zavarovalne dobe v eni pogodbenici v času, ko so 

poslani na delo v drugo pogodbenico. Na ta način bo odpravljena 
obveznost dvojnega plačevanja prispevkov.  
Več informacij: Marko Jare, T: 01 5898 159, E: marko.jare@gzs.si 

Baltik
Projekt »Rail Baltica« se nanaša na izgradnjo 1.435 kilometrov 
elektrificirane, dvotirne železnice, ki bo povezovala Estonijo, 
Latvijo ter Litvo – na severu s Finsko in na jugu s Poljsko. 
Železniška povezava bo omogočala prevoz potnikov do hitrosti 
240 km/h ter tovora do 120 km/h in je del »EU TEN-T North Sea 
– Baltic Core Network Corridor« (TEN-T koridor Severno morje-
-Baltik). Vrednost projekta je 6 milijard evrov, večinoma gre za 
sredstva EU skladov. Gre za do sedaj največji skupni projekt vseh 
treh baltskih držav. Estonija, Latvija ter Litva so že ustanovile 
skupno podjetje, ki se bo ukvarjalo s celotno pripravo in realiza-
cijo projekta 
Več informacij: Nataša Turk, T: 01 5898 152, E: natasa.turk@gzs.si 

Mednarodni kotiček
Z novim letom uvajamo novo rubriko, v kateri  
predstavljamo aktivnosti in informacije Centra za  
mednarodno poslovanje (CEMP) na GZS.
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Kaj smo izvedli?
Predstavitev poslovnih priložnosti 
Uzbekistana
10. januarja smo na Gospodarski zbornici 
Slovenije, v sodelovanju z Ministrstvom 
za zunanje zadeve RS, nevladno organiza-
cijo Regionalni dialog in podjetjema Kvan 
svetovanje ter Arhar Engineering Logatec 
organizirali predstavitev poslovnih 
priložnosti Uzbekistana. Srečanje je bilo 
namenjeno predstavitvi pozitivnih spre-
memb v Uzbekistanu v zadnjem obdobju 
kot tudi mreženju in izmenjavi izkušenj 
med vsemi udeleženci. 
Več informacij: Ante Milevoj, T: 01 5898 162, 
E: ante.milevoj@gzs.si 

Izhodna gospodarska delegacija 
v Srbijo
28. januarja je ob uradnem obisku pred-
sednika republike Boruta Pahorja v Srbiji 
potekala srbsko-slovenska poslovna 
konferenca, ki se jo je udeležilo okoli 100 
predstavnikov slovenskih podjetij. 
Več informacij: Matej Rogelj, T: 01 5898 159, 
E: matej.rogelj@gzs.si 

Seminar »napotitev delavcev v 
Avstrijo«
Na GZS je 17. januarja potekal seminar 
»Napotitev delavcev v Avstrijo«, ki je 
bil izveden v sodelovanju z odvetniško 
pisarno Grilc Vovk Škof ter računovod-
skim servisom FIRST iz Murske Sobote. 
Prisotnih je bilo 30 podjetij. V manjši 
zasedbi je seminar potekal bolj interak-
tivno. Podjetja so z odprtimi vprašanji 
prišla do odgovorov s pomočjo gostov ali 
pa samih udeležencev.
Več informacij: Ines Čigoja, T: 01 5898 164,  
E: ines.cigoja@gzs.si 

Letni sprejem GZS
29. januarja je na GZS potekal tradicionalni 
letni sprejem za udeležence izhodnih 
delegacij GZS in diplomatske ter konzularne 
predstavnike. Dogodku je prisostvovalo 
blizu 200 udeležencev, ki so druženje v 
okviru dogodka izkoristili za ohranjanje in 
vzpostavljanje poslovnih stikov. 
Več informacij: Anže Gospeti, T: 01 5898 473, 
E: anze.gospeti@gzs.si 

Poslovna povpraševanja

POVPRAŠEVANJA IZ TUJINE 2019
PP 6/ Država povpraševanja: Gana

Poslovni interes: Podjetje iz Gane išče ponudnike rešitev za 
primerno skladiščenje zelenjave. 
Dejavnost: Skladiščenje. 
PP 5/ Država povpraševanja: Južna Afrika

Poslovni interes: Podjetje iz Južne Afrike išče podjetja, ki se 
ukvarjajo z izdelavo oblek za gasilce. 
Dejavnost: Proizvodnja delovnih oblačil. 
PP 4/ Država povpraševanja: Gruzija

Poslovni interes: Gruzijsko podjetje povprašuje po proizvajalcih 
opreme (sistemov za krmljenje in pitje, plinskih ogrevalnikov) za 
rejo perutnine. 
Dejavnost: Proizvodnja strojev za živilsko industrijo. 
PP 3/ Država povpraševanja: Egipt

Poslovni interes: Egiptovsko podjetje povprašuje po uvozu 
goveje živine.
Dejavnost: Trgovina s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi. 

PP 2/ Država povpraševanja: Romunija

Poslovni interes: Proizvajalec pohištva išče partnerja za prev-
zem podjetja. 
Dejavnost: Proizvodnja pohištva. 
PP 1/ Država povpraševanja: Rusija

Poslovni interes: Rusko podjetje povprašuje po slovenskih 
proizvajalcih aluminijastih merilnih skal za uporabo v gradbeni 
industriji. 
Dejavnost: Proizvodnja merilnih inštrumentov in naprav.

V primeru vašega interesa po posameznem navedenem povpra-
ševanju to sporočite na elektronski naslov: anze.gospeti@gzs.
si. Pripišite številko povpraševanja, ime vašega podjetja in 
matično številko ter vaš elektronski naslov, na katerega vam 
bomo poslali kontaktne podatke povpraševalca.

Kontaktne podatke povpraševalcev pošiljamo samo članom GZS.
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