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1. Konec obveznega članstva v obrtni zbornici? 

(vir: Slovenske novice) 
DA, vendar le v primeru, da bo dovoljšnje število glasujočih članov 
podprlo to opcijo. 
 
Paradoksalno je, da nekatera velika podjetja morajo biti obvezni člani OZS. Za opravljanje 
določenih storitev (montaža,…) je namreč ponekod pri nas in v tujini zahtevano t.i. obrtno 
dovoljenje, ki ga izdaja OZS – kakopak le svojim članom. 
 
Člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) bodo 25. aprila izvedli referendum o obliki 
članstva. V OZS je članstvo trenutno obvezno, koalicijska pogodba pa predvideva, da bo članstvo 
v zbornicah v prihodnje prostovoljno, razen če se člani posamezne zbornice z referendumom 
izrečejo za obvezno članstvo. 
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Referendum 
Člani OZS so na izredni skupščini 5. aprila sklenili, da 25. aprila med 7. in 19. uro na območnih 
zbornicah po vsej Sloveniji izvedejo referendum o obliki članstva. Referendumsko vprašanje se bo 
glasilo: Ali ste za to, da v OZS in območnih zbornicah še naprej ostane z zakonom obvezno 
članstvo? O tem bo lahko odločalo več kot 52.000 obrtnikov, med katerimi naj bi bili mnogi 
nezadovoljni s plačevanjem obveznih članarin, ki znašajo od 10 do 50 evrov na mesec, je pisal 
Dnevnik. Časnik je ob tem opozoril, da je vprašljivo, koliko članov je bilo z referendumom sploh 
seznanjenih. 
 
Prepozno za objavo 
V OZS so na svoji spletni strani na te očitke odgovorili, da bodo člane o referendumu obvestili na 
krajevno običajen način. »Vsi člani OZS bodo poleg obvestil v njihovih območnih glasilih prejeli 
zloženko z vabilom na referendum. Ko so člani skupščine odločali o izvedbi referenduma, je bila 
revija Obrtnik že natisnjena in informacije o referendumu v aprilski številki ni bilo možno več 
objaviti,« so navedli. 
 
Štiri milijone za stroške dela 
V zbornici po navedbah časnika na leto z obveznimi članarinami zberejo okoli 15 milijonov evrov. 
Znesek se razdeli med 62 območnih zbornic, ki jim skupaj pripade 62,5 odstotka vseh pobranih 
članarin, matični OZS s sedežem v Ljubljani pa 37,5 odstotka. Ta naj bi lani s članarinami po 
pričakovanjih zbrala 5,7 milijona evrov oz. okoli dve tretjini vseh prihodkov, za stroške dela pa na 
leto namenja okoli štiri milijone evrov. 
 

2. Premier Janez Janša s predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije in Združenja 
Manager o predlogih za nov zagon gospodarstva 

(vir: GZS) 
Na delovnem srečanju 11. april 2012, se je s člani predsedstva Gospodarske zbornice 
Slovenije in upravnega odbora Združenja Manager sestal predsednik Vlade Republike 
Slovenije Janez Janša. Srečanja so se poleg premiera udeležili še minister za 
gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Radovan Žerjav, državni sekretar na 
Ministrstvu za finance dr. Dejan Krušec, svetovalka predsednika vlade za 
gospodarstvo Suzana Lep Šimenko in več slovenskih gospodarstvenikov iz različnih 
panog. 
 
Slovenski gospodarstveniki so v pogovoru poudarili, da podpirajo Vlado RS pri pripravi 
ukrepov za uravnoteženje javnih financ in na drugi strani predvsem pripravi ukrepov za zagon 
gospodarstva. Izpostavili so še pričakovanja slovenskega gospodarstva za: delovanje pravne 
države (pregon sive ekonomije, pregledno izvajanje javnih naročil, učinkovitost pravosodja), 
davčne razbremenitve (stroški dela, socialna kapica, trošarine, takse, cene monopolnih virov kot 
je plin itd), odpravo administrativnih bremen, dostop do virov financiranja (bančni sektor, tuja 
vlaganja), izpeljavo strukturnih reform (delovno-pravna, zdravstvena, pokojninska) in novo 
razvojno strategijo.  
 
Premier Janez Janša je po pogovorih povedal, da je podpora gospodarstva pri predlaganih 
ukrepih za vlado zelo pomembna ter poudaril, da je zapis t.i. »zlatega fiskalnega pravila« v 
ustavo izjemnega pomena in da bo to imelo predvidljive pozitivne posledice za gospodarstvo. 
Dodal je še, da je srečanje z gospodarstveniki prevevala precejšnja doza optimizma. 
 
Predsednik GZS Samo Hribar Milič je povedal, da so gospodarstveniki predsedniku vlade jasno 
sporočili, da podpirajo uresničitev ukrepov in dodal, da je gospodarstvo v zadnjih 4 letih doživelo 
korenito racionalizacijo, ko je izgubilo 90.000 delovnih mest, medtem ko je javni sektor pridobil 
9.000 novih zaposlitev. Strinjal se je s predsednikom vlade, da je kljub zaostrenim gospodarskim 
razmeram srečanje zaznamovalo precej optimizma. Dodal je še, da bi uresničevanje predlaganih 
ukrepov lahko Slovenijo ponovno spremenilo v cvetoče gospodarstvo. 
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Predsednik Združenja Manager Dejan Turk je prav tako poudaril podporo gospodarstva 
ukrepom in da so ti pripravljeni v ravno pravem času, da Slovenija ne krene po poti stečaja 
države. Razumevanje okolice s trenutno gospodarsko situacijo in predlaganimi ukrepi pa je 
primerjal s Titanikom, ko je ladja trčila v ledeno goro, nekateri na palubi pa nadaljujejo s plesom. 
 

3. Dvig olajšave za podjetja in podjetnike 

(vir: Finance) 
Državni zbor je v torek 17. aprila 2012 sprejel tri zakone za pomoč gospodarstvu, ki jih mora 
potrditi še Državni svet, in sicer zakon o dohodnini, zakon od dohodkov pravnih oseb in 
dohodnine ter zakon o javnih uslužbencih. Največ polemik je bilo pri dohodninski lestvici, na 
koncu ni bil potrjen noben izmed predlogov dopolnil, zato pri tem zakonu ostaja vse tako, kot je 
veljalo doslej.  
 
Pri dvigu olajšav za podjetja in podjetnike so poslanci potrdili spremembe zakonov od 
dohodkov pravnih oseb in dohodnine (za osebe, ki opravljajo dejavnost), ki prinašajo: 

- Postopno zniževanje stopnje davka od dohodka pravnih oseb, in sicer letos z 20 na 
18 odstotkov in potem vsako nadaljnje leto za odstotno točko navzdol, dokler ne pridemo 
do stopnje 15 odstotkov; 

- Povečanje olajšave za vlaganje v opremo in neopredmetena sredstva s 30 na 40 
odstotkov, odpravo zgornjega praga uveljavljanja olajšave (zdaj 30 tisoč evrov); 

- Povečanje olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj (R&R) s 40 na 100 odstotkov 
zneska vlaganja v R&R. Odpravo dodatnih regijskih olajšav za vlaganje v R&R na manj 
razvitih območjih; 

- Izključitev hkratnega uveljavljanja olajšave za vlaganje in olajšave za vlaganje v R&R. 
 
Zakona naj bi začela veljati dan po objavi v Uradnem listu, uporabljati pa naj bi se začela letos. 
 

4. Slovenski forum socialnega podjetništva s predsednikom Republike Slovenije dr. 
Danilom Türkom 

V torek 17. aprila 2012, je na Gospodarski zbornici Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za 
delo, družino in socialne zadeve in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Republike Slovenije 
dr. Danila Türka, potekal Slovenski forum socialnega podjetništva z glavno temo: kako do 
učinkovite strategije razvoja in podpornih ukrepov za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji.  
 
Namen javne tribune je bil združiti poglede in pričakovanja različnih skupin deležnikov, od katerih 
bo odvisno uspešno uresničevanje razvoja socialnega podjetništva, poleg tega pa tudi spodbuditi 
razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji, predstaviti aktualno stanje na področju vzpostavljanja 
podornih mehanizmov razvoja socialnega podjetništva v Slovenji in stališča do predloga strategije 
razvoja socialnega podjetništva in podzakonskih aktov iz področja socialnega podjetništva. 
 
V razpravo o razvoju socialnega podjetništva v Republiki Sloveniji so bili vključeni vsi, za razvoj 
ključni deležniki: predstavniki pristojnih ministrstev, gospodarska, obrtna in kmetijska zbornice, 
lokalne skupnosti, delodajalci, delojemalci, bančni sektor, univerze, sindikati, študenti, poslanke in 
poslanci, družbeno odgovorni podjetniki, socialni podjetniki, nevladne organizacije, predstavniki 
medijev in širša zainteresirana javnost.  
 
Osnutek strategije, ki je bila obravnavana si lahko ogledate na http://fsp.si/wp-
content/uploads/Strategija-ZSocP_osnutek_16.12.2011.doc.  
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5. e-Bilten Go International Slovenia 

 
Izšla je nova številka spletnega biltena Go International Slovenia, ki ga pripravlja Center za 
mednarodno poslovanje pri Gospodarski zbornici Slovenije. 
 
V tej številki v ospredju; Kitajska, Kurdistan, Velika Britanija in Slovaška, v osrednjem intervjuju 
pa pogovor s češkim veleposlanikom Petrom Voznico. V publikaciji tokrat sodeluje tudi Center za 
mednarodno gospodarsko pravo s prispevkoma o prednostih arbitraže in prihodnosti čezmejne 
prodaje v EU ter predstavniki Urada RS za intelektualno lastnino, ki so se osredotočili na pomen 
intelektualne lastnine pri mednarodnem poslovanju.  
 
Kot primer dobre prakse v tej številki je predstavljeno podjetje DUOL ter objava razmišljanja 
turškega poslovneža, ki mu je Slovenija drugi dom. 
 
Vabljeni k prebiranju na: http://www.gzs.si/Datoteke/CK/2/movie.swf  
oziroma na: http://www.gzs.si/Datoteke/CK/2/go international slovenia II 2-12.pdf. 
 

6. Napovedujemo: 1. Vrh malega gospodarstva, GZS, 16.05.2012 

Veter v jadra za zagon malega gospodarstva! 
 
Teme, ki jih bomo obravnavali: 

- Delo na črno in siva ekonomija 
- Trg dela - fleksibilnost, prispevki iz dela 
- Spremembe v sistemu in plačevanju javnih naročil 
- Obvezni pobot 
- Poenostavitev pogojev poslovanja 
- Spremembe v načinu plačevanja DDV 
- Plačilna nedisciplina 
- Pomoč pri internacionalizaciji 
- Insolvenčna zakonodaja 
- kompetence MSP 
- Članstvo v zbornicah 

 
Predviden pričetek dogodka je ob 14. uri. 

7. »FLAME matchmaking« v Ljubljani 

 
16.5.2012 ob 9.30h, se bo na GZS, dvorana C, Dimičeva 13, Ljubljana odvil dogodek »FLAME* 
matchmaking«. Dogodek je namenjen podjetjem, ki iščejo poslovnega partnerja za razvoj 
inovativne tehnologije na področju materialov.  
 
3 centri odličnosti – Center odličnosti Polimerni materiali in tehnologije (CO PoliMaT); Center 
odličnosti za raziskave v biotehnologiji, farmaciji in fiziki snovi (CO EN-FIST); Center odličnosti 
za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (CO BIK) in kompetenčni center 
trajnostno in inovativno gradbeništvo (KC TIGR) bodo predstavili konkretne aktivnosti in 
storitve, ki jih lahko ponudijo zainteresiranim podjetjem na področju materialov – polimerni 
materiali, napredni kovinski in nekovinski materiali, nanomateriali, termoelektrični materiali, 
visoko tehnološki materiali. Po predstavitvah bo priložnost za mreženje in konkretne pogovore o 
sodelovanju. 
 
Poudarki:  

• Povezovanje gospodarstva in aplikativne znanosti  
• Zagotavljanje podpore podjetjem pri razvoju novih izdelkov in procesov 
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• Sodobni laboratoriji – stičišče industrijsko-tehnoloških izkušenj, raziskovalno-razvojnega 
znanja in vrhunske opreme 

• Mreženje za prihodnja sodelovanja 
• Možnosti za nastop slovenskih podjetij na indijskem trgu 
 

Prijavite se lahko na tilen.globokar@tia.si. 
 
Rok za prijavo je 14.5.2012!   
 
*FLAME je projekt, ki združuje devet regij Srednje Evrope. Prizadeva si h krepitvi konkurenčnosti 
evropskih regij, malih in srednjih podjetij in znanstvenih ustanov s spodbujanjem novih oblik 
sodelovanja za širjenje in uporabo inovacij na področju . Več informacij na spletni strani projekta 
FLAME: http://www.flameurope.eu/.  
 

8. Zahtevki za uvedbo ukrepa avtonomne tarifne opustitve - poziv  

Sektor za internacionalizacijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavil 
seznam, v katerem zbirajo zahtevke za uvedbo ukrepa avtonomne tarifne opustitve.  Namen je 
omogočiti podjetjem v EU uporabo surovin, polizdelkov, sestavnih delov, opreme in materiala za 
uporabo v proizvodnem procesu brez plačila uvoznih carin, določenih v skupni carinski tarifi. 
 
V obravnavi je čez 200 zahtevkov držav članic EU in so objavljeni na povezavi: 
http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Tarifne_opustitve/List%20of%20suspension%20and%20q
uota%20requests%201_1_2013%20round.pdf. Možnost ugovora na posamezne zahtevke v 
seznamu  je najkasneje do 4. junija 2012.  
Ob tem pa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo poziva vsa slovenska podjetja, da 
podajo morebitne zahtevke za ukinitev carinskih dajatev v naslednjem krogu, to je do 15.9.2012. 
 
Za odobrene zahtevke bo ukinitev carinskih dajatev pričela veljati s 1. januarjem 2013.  
 

9. Da lahko varčujemo, je potrebno najprej ustvarjati - naše stališče do varčevalnih 
ukrepov Vlade RS (uravnoteženje javnih financ) 

 
Predlog vladinih varčevalnih ukrepov za uravnoteženje javnih financ je predvsem nabor ukrepov 
odrekanja. Nižanje socialnih standardov, ki jih prinašajo predlagani ukrepi in vztrajno zategovanje 
pasu ter posledično padanje kupne moči, bodo morda prihranili nekaj na odhodkovni strani 
proračuna. Brez hitrega in občutnega zagona gospodarske rasti pa prihranjeni milijoni ne bodo 
imeli drugega učinka kot nadaljevanje stagnacije gospodarstva in nepovratno znižanje socialnega 
standarda prebivalcev…več o tem v dokumentu na 
http://www.gzs.si/pripone/34208/stali%C5%A1%C4%8De%20UJF-GZS.pdf.  
 

10. GZS prejema proteste članov zaradi zahtev ministrstev in javnih institucij za 
znižanje cen proizvodov in storitev za 15 % 

Gospodarska zbornica Slovenije je prejela ogorčena sporočila svojih članov, da jih 
ministrstva in javne institucije pozivajo k takojšnjemu 15-odstotnem znižanju cen za 
izvajanje storitev in dobavo produktov po že sklenjenih pogodbah javnega naročanja. 

Že dalj časa zahtevamo in podpiramo optimiranje poslovnih procesov in procesov javnega 
naročanja. Nedavna zahteva ministrstev in javnih institucij svojim poslovnim partnerjem po 
takojšnjem 15-odstotnem znižanju dobavnih cen za že sklenjene pogodbe, pa je nedomišljen 
ukrep in kratkovidna varčevalna bližnjica. 
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Ne verjamemo, da gre za sistemski ukrep države, ampak le za interventne in neusklajene ukrepe 
posameznih ministrstev in javnih institucij. Na vsa ministrstva in Vlado RS je bil naslovljen dopis s 
pozivom, da država rezerve išče tam, kjer res so. Dopis najdete na povezavi 
http://mediji.gzs.si/pripone/34188/Zahtevek%20ministrstev%20in%20javnih%20institucij%20za
%20znizanje%20cen.pdf.  

11. Začetek pogajanj o sklenitvi celovitih sporazumov o prosti trgovini med EU ter 
Moldavijo, Gruzijo in Armenijo – poziv za posredovanje interesa 

V mesecu marcu letos so začela pogajanja o sklenitvi celovitih sporazumov o prosti trgovini med 
EU ter Moldavijo in Gruzijo, v kratkem pa se bodo začela tudi pogajanja z Armenijo. 

Sporazumi naj bi bili obsežni in naj bi zajemali določbe, ki bodo urejale naslednja področja: 

- liberalizacijo trgovine z blagom, 

- liberalizacijo trgovine s storitvami in ustanavljanje, 

- zakonodajne zadeve, kot so pravice intelektualne lastnine, konkurenca, javna 
naročila, 

- trajnostni razvoj. 

Na strani EU se v imenu držav članic pogaja Evropska komisija, ob upoštevanju pogajalskih 
direktiv, ki jih potrdijo ministri držav članic EU na zasedanju Sveta EU. Evropska komisija redno 
obvešča države članice o poteku pogajanj in se z njimi redno posvetuje v okviru Odbora za 
trgovinsko politiko, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic, med njimi tudi predstavniki iz 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Evropska komisija – DG Trgovina je na povezavi 
http://trade.ec.europa.eu/consultations/?consul_id=162 objavila vprašalnik. Ta zajema 
vprašanja po posameznih področjih, ki naj bi jih bodoči sporazumi zajemali. Z vprašalnikom želi 
Evropska komisija od podjetij in drugih deležnikov zbrati čim več informacij o interesu na 
navedenih trgih kot tudi o težavah, s katerimi se podjetja srečujejo. Evropska komisija bo na 
podlagi prejetih informacij določila prioritete ter sprejemala odločitve tekom pogajalskega 
procesa. Evropska komisija bo v skladu z EU pravili o dostopu do dokumentov (Uredba Sveta ES 
št. 1049/2001) prejete informacije obravnavala zaupno. 

Panožna združenja v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, podjetja, ki so že navzoča na trgu 
Moldavije, Gruzije oziroma Armenije, ter podjetja, ki navzočnost načrtujejo v bodočnosti, kot tudi 
druge deležnike pozivamo, da izpolnijo vprašalnik (glede na interes se lahko osredotočijo samo 
na del vprašalnika). Zainteresirani lahko vprašalnik posredujejo neposredno Evropski komisiji na 
elektronski naslov trade-industry@ec.europa.eu oz. tudi Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo na elektronski naslov gp.mg@gov.si ter v vednost na naslov marjeta.bajt@gov.si.  

Prejete informacije o interesu slovenskih podjetij bodo služile kot podlaga za aktivno sodelovanje 
predstavnikov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z Evropsko komisijo v procesu 
pogajanj o sklenitvi navedenih sporazumov. 

Kontaktna oseba za podrobnejše informacije v zvezi z s pogajanji je Marjeta Bajt, Sektor za 
internacionalizacijo v Direktoratu za turizem in internacionalizacijo, tel. 01 400 36 27, e-pošta 
marjeta.bajt@gov.si.  

12. B2B srečanja s francoskimi prodajnimi agenti 

 
B2B srečanja s francoskimi prodajnimi agenti, Pariz, 2. julij 2012 
 
Samo še dva tedna se lahko prijavite na organizirana individualna srečanja s francoskimi agenti. 



 
 

str. 7 
 

Najprimernejša oblika vstopa na francosko tržišče je preko komercialnega agenta, zato bo GZS v 
Parizu, 2. julija 2012, v sodelovanju s slovenskim veleposlaništvom organizirala individualna 
srečanja z agenti, člani nacionalnega francoskega združenja F.N.A.C.  
 
Ponudba slovenskih podjetij bo v mesecu maju predstavljena agentom. Na osnovi njihovega 
interesa, bodo slovenska podjetja obveščena o številu sestankov in se odločila za sodelovanje na 
srečanju v Parizu. Konec meseca maja bo znana tudi kotizacija, ki bo krila stroške poti in 
organizacije. 
 
Za najavo interesa je potrebno izpolniti prijavni obrazec, ki ga najdete na 
http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/mednarodno_poslovanje/56945.  
 
Dodatne informacije: Mojca Osojnik, tel.: 01 58 98 101, mojca.osojnik@gzs.si.  
 

13. Bilateralna srečanja podjetij iz Avstrije, Italije, Hrvaške in Slovenije 

Gospodarska zbornica Slovenije, partnerji mreže New Alpe Adria in Mestna občina Nova Gorica, 
5. junija 2012 vabijo na bilateralna srečanja podjetij iz Avstrije, Italije, Hrvaške in Slovenije. 
Srečanje je namenjeno podjetjem s področja turizma, kovinsko predelovalne industrije, 
prehrambene industrije in proizvajalcev pohištva.  

Za več informacij pišite na masa.repez@gzs.si.  

14. Predstavitev razpisov 7. okvirnega programa 

Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje iz Bruslja in Gospodarska zbornica Slovenije 
bosta 2. in 3. julija 2012 organizirala informativna dneva, namenjena razpisom 7. okvirnega 
programa za leto 2013.  

Več informacij na masa.repez@gzs.si.  

15. Uredba o odpadnih oljih 

(vir:  SVO - Služba za varstvo okolja) 

Vlada RS je sprejela Uredbo o odpadnih oljih, s katero določa pravila ravnanja in druge pogoje za 
preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadnih olj in ravnanja z njimi ter 
zmanjševanje vplivov uporabe virov in izboljšanje njihove učinkovitosti v skladu z Direktivo 
2008/98/ES. 

Direktiva 2008/98/ES je razveljavila Direktivo o odstranjevanju odpadnih olj (75/439/EGS). Kljub 
razveljavitvi direktive o oljih, pa ostaja zahteva po ločenem zbiranju mineralnih in sintetičnih 
odpadnih olj nespremenjena, njihov sežig pa je pod določenimi pogoji izenačen z do zdaj 
prednostno regeneracijo. Te določbe so zapisane v Direktivi 2008/98/ES. 

Uredba o odpadnih oljih prinaša nekoliko spremenjene opredelitve pojmov, prepovedi in 
obveznosti povzročitelja odpadnih olj pa ostajajo enake kot v veljavni Uredbi o odstranjevanju 
odpadnih olj. Odpravljena je obveznost pošiljanja načrtov gospodarjenja pristojnemu ministrstvu. 
Nespremenjene ostajajo obveznosti zbiralca odpadnih olj, vendar so pregledneje opredeljene. 
Izraz »trgovec« je nadomeščen z izrazom »distributer«, ki pa ima enake obveznosti kot prej 
trgovec. 

Z Uredbo o odpadnih oljih se nadomešča Uredba o odstranjevanju odpadnih olj (Uradni list RS, 
št. 25/08), ki s 14.4.2012 preneha veljati. 
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16. ORGALIME novice –  

� Združitev družb Glencore in Xstrata 
ORGALIME je bil obveščen, da se nameravata družbi Glencore in Xstrata združiti. Združitev bi 
ustvarila monopol v dobavni verigi surovin za nešteto podjetij v Evropi in bi lahko vplivala na 
nekatere ključne surovine, kot so baker, cink, premog in nikelj. Združitev vzbuja pomisleke, zato 
se bodo nekatere organizacije, med njimi tudi Eurofer, obrnile na Evropsko Komisijo, saj bi bilo 
spajanje oz. združitev potrebno obravnavati v okviru Evropske uredbe o združitvah. 
 

� Revizija "Modrega vodnika" (Blue Guide) Evropske komisije 
ORGALIME je pripravil osnutek pisma v katerem poziva Evropsko Komisijo, da po hitrem postopku 
izvede delo v zvezi z revizijo Vodnika za izvajanje direktiv, ki temelji na novem (New Approach) in 
globalnem pristopu. Pismo je bilo pripravljeno v sodelovanju z Digital Europe in Market 
Surveillance Task Force z odobritvijo TCC-THG. Pričakuje se, da bo podprto tudi s strani Johna 
Higginsa, generalnega direktorja Digital Europe. Osnutek celotnega pisma (v ang. jeziku) vam 
lahko na vašo zahtevo na e-naslov zeljko.jokic@gzs.si  pošljemo po elektronski pošti.   
 

17. Bilten CEEMET – evropsko združenje delodajalcev za kovinsko industrijo 

(vir: CEEMET) 

BILTEN CEEMET (CEEMET Bulletin) je kvartalno glasilo Evropskega združenja delodajalcev 
kovinske industrije in zajema najnovejši razvoj dogodkov v zadevah socialnega dialoga za 
kovinsko in tehnične industrije v Evropi. Bilten vsebuje najnovejše informacije v zvezi s 
kolektivnimi pogajanji, delovnim pravom in trgom dela na splošno, nacionalnimi reformami ter 
razvojem dogodkov v podjetjih na evropski ravni. Bilten je v angleškem jeziku. Spletni izvod je 
dostopen za člane GZS-ZKovI na povezavi http://www.gzs.si/pripone/34248/March-2012-
Bulletin%20(2).pdf in vsebuje  razvoj dogodkov do marca 2012. Bilten je v angleškem jeziku.  
 
V tokratni številki izpostavljamo nekatere novice (objavljeno po državah): 
 
1. AVSTRIJA 

� Kazen za neobjavo mimimalne plače 
2. BELGIJA 

� Splošna stavka v Belgiji in njen vpliv 
na področju kovinske industrije  

3. ČEŠKA 
� Spremembe Zakona o delovnih 

standardih Češke, napovedana 
stagnacija gospodarstva v 2012 ter 
rekordno leto za Škodo 

4. DANSKA 
� Nove dvoletne kolektivne pogodbe v 

industrijski dejavnosti 
5. FINSKA 

� Finske organizacija za tehnološko 
industrijo podpisale okvirni 
sporazum, ki zajema 94% 
zaposlenih v zasebnem sektorju 

6. FRANCIJA 
� Predsednik Sarkozy napoveduje 

strukturne reforme 
� Sporazum v kovinski industriji, ki 

zadeva minimalne plače inženirjev 
7. NEMČIJA 

� M+E kolektivna pogajanja v letu 
2012 

� Minimalne plače samo še v 
nekaterih gospodarskih panogah 

 
8. ITALIJA 

� Fiat podpisal ločeni sporazum o novi 
nacionalni kolektivni pogodbi 

10. IRSKA   
� Kritika odprave reza rabata  

11. NIZOZEMSKA   
� Reorganizacija nizozemskih 

sindikatov po vrsti pokojnine 
12. NORVEŠKA 

� Proizvodnja norveških industrijskih 
podjetij še vedno stabilna 

13. POLJSKA 
� Sindikati prekinili sodelovanje v 

tripartitnem odboru 
14. PORTUGALSKA 
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� Socialni partnerji podpisali 
"Zavezanost k rasti, konkurenčnosti 
in zaposlovanju" 

15. ŠPANIJA 
� Dosežen dogovor o "Strukturi" 

kolektivnih pogajanj v kovinski 
industriji 

16. ŠVEDSKA 
� Nove kolektivne pogodbe na 

Švedskem  

17. ŠVICA 
� MEM industrije doživele težko leto: 

okrevanje še daleč 
� Kolektivna pogajanja 

18. TURČIJA 
� Novo iz Turčije 

17. Velika Britanija 
� objavljeni novi podatki o 

zaposlovanju, pritiski na plače,…

 
 

18. 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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Pričakovane cene

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

mar.11 maj.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12

25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
30 Proizvodnja drugih vozil in plovil
33 Popravila in montaža strojev in naprav
28 Proizvodnja drugih strojev in naprav

 
 

Pričakovano zaposlovanje
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Pričakovan izvoz
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€-VOX pripravila: Janja Petkovšek, Željko Jokić 


