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1. Nujno - oblikujemo stališče… 

 
Evropska komisija se pripravlja na nadaljevanje protidampinških dajatev na uvoz volframovih 
elektrod (oznaka KN ex8101 99 10, ex8515 90 00) s poreklom iz Kitajske. V tem trenutku je 
priložnost, da uveljavimo svoja stališča, ki jih moramo do naslednjega petka, 09. marca 
2012, posredovati na Ministrstvo za gospodarstvo, zato vas prosimo, da nam sporočite svoje 
stališče glede morebitnega nadaljevanja protidampinških ukrepov za uvoz omenjenih izdelkov iz 
Kitajske in kaj bi podaljšanje ukrepov pomenilo za vaše podjetje. 
 
V kolikor odgovora v navedenem roku ne bomo posredovali na ministrstvo, bodo smatrali, da 
morebitno podaljšanje ukrepov ne bo imelo znatnega učinka na naše gospodarstvo.  
 

2. Razpis družbe Elektro Maribor Energija plus za sofinanciranje ukrepov za 
izboljšanje energetske učinkovitosti podjetij 

 
V petek, 2. marca 2012 bo družba Elektro Maribor Energija plus odprla razpis za 310 tisoč 
evrov nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti 
podjetij. Razpis je namenjen vsem porabnikom energije in nbo odprt do 30. marca 2012. 
 
Na razpis se lahko prijavijo  vsa slovenska podjetja.  S sredstvi je mogoče financirati le projekte v 
Sloveniji, saj se le-ta zbirajo v okviru dodatka za učinkovito rabo energije in so omejena od 
agencije za učinkovito rabo energije ter Eko sklada. Vse vloge bodo obravnavane s strani posebej 
usposobljene strokovne skupine, odgovor na vlogo pa bo podan v 30 dneh po koncu razpisa.  
 
Razpis financira pet okvirnih ukrepov na področju učinkovite rabe energije: vgradnja toplotnih 
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črpalk, vgradnja sprejemnikov sončne energije, obnova in izboljšanje notranje in zunanje 
razsvetljave, izvedba energetskih pregledov ter strokovno svetovanje. Merilo za ustreznost 
projekta bo ustreznost samega projekta ter datum oddaje vloge, projekt pa bo moral biti izveden 
v koledarskem letu 2012 oz. se bo moral vsaj začeti izvajati v tekočem koledarske letu. Sredstva 
so omejena na 310 tisoč evrov, zato se lahko zgodi, da jih bo zmanjkalo preden bodo proučene 
vse vloge.  
 

3. Z združenimi močmi do sprememb zakonodaje 

 

� Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih 
državnih   pomoči. 

Dne 31.1.2012 je bil v medresorsko usklajevanje poslan predlog Uredbe o spremembah in 
dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih   pomoči.  

Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih določa merila in pogoje za dodeljevanje regionalnih 
državnih pomoči. Cilj regionalnih državnih pomoči je zniževanje vstopnih stroškov vlagateljev, 
katerih naložba  naj bi imela ugodne učinke na izboljšanje relativnega položaja manj razvitih 
območij v primerjavi z območji v soseščini glede gospodarske razvitosti, zaposlenosti in kakovosti 
življenja. Predlagana novela Uredbe naj bi poleg že obstoječih instrumentov pomoči (subvencij, 
subvencij obresti, odpisov dolgov ter ugodnih posojil) omogočila uporabo dveh novih 
instrumentov pomoči in sicer: davčnih olajšav in garancij.  

Z garancijo, ki jo sofinancira država naj bi se omogočila večjo dostopnost do posojil malim in 
srednje velikim podjetjem. Zavarovanje in pridobitev posojila je eden izmed ključnih problemov 
za nova podjetja, ki začenjajo poslovanje na slabo razvitih območjih.   

Davčne olajšave naj bi bile namenjene podjetjem in podjetnikom, ki že poslujejo . V interesu 
regije in države je, da se jih privabi k poslovanju na območje, ki je prepoznano kot kritično. Z 
davčno olajšavo za začetno investicijo naj bi  se  podjetjem znižali začetni stroški, kar bi jih poleg 
ostalih ugodnosti,  lahko dodatno spodbudilo k investiranju. Hkrati naj bi predlog novele Uredbe 
poenostavil  postopke dodelitve državnih pomoči za tekoče poslovanje podjetij ,  poleg tega pa bi  
Vladi RS  omogočil  krajši odzivni čas in s tem hitrejše reagiranje pri pomoči  podjetjem, ki so 
prepoznana kot pomembna za regijo oziroma območje kjer poslujejo. 

Predlog novele Uredbe vam lahko na vašo zahtevo na e-naslov zeljko.jokic@gzs.si  pošljemo po 
elektronski pošti.  
 

 

� Poziv k stališčem k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
gospodarskih družbah-1 (ZGD-1G) 

 
V predlogu so navedene nove direktive Evropske skupnosti, ki se implementirajo, in sicer glede 
zahtev za poročanje in dokumentiranje v primeru združitev in delitev. Ravno tako se s tem 
členom navaja tudi že implementirana Direktiva o čezmejnih združitvah kapitalskih družb, ki je 
bila spremenjena. 
 
Predlog rešuje vprašanja, ki so se pojavila v praksi od sprejetja novele ZGD-1D, in sicer glede 
odprave nasprotja interesov v zvezi z dajanjem soglasij v primeru družinskih podjetij, ki med sabo 
sklepajo posle. 
 
S predlogom se prav tako spreminja poglavje v zvezi s statusnim preoblikovanjem družb, 
predvsem glede pripojitev in delitev. Predlog novele Uredbe vam lahko na vašo zahtevo na e-
naslov zeljko.jokic@gzs.si  pošljemo po elektronski pošti. 
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4. Investicijske priložnosti v Vzhodni Srbiji 

 
Veleposlaništvo Srbije v Ljubljani vabi vse zainteresirane podjetnike na predstavitev 
investicijskih priložnosti v Vzhodni Srbiji (Timočka krajina - Zaječar,  
http://www.gradzajecar.rs/download/Zajecar%20brosura%20SRP.pdf). Predstavitev bo 13. 
marca 2012  na Veleposlaništvu Republike Srbije v Ljubljani.  
 
Več informacij o dogodku ter program na matej.rogelj@gzs.si, tel: 01/58 98 159. 
 

5. Poenostavljen dostop do kontaktnih podatkov strokovne službe ZKovI 

 
Ena od pomembnih značilnosti dobre promocije in posledično ustrezne prepoznavnosti in ugleda 
organizacije je tudi njeno predstavljanje. Internetna stran je, poleg drugih funkcij, ki jih 
ima, danes najbolj učinkovit (pa tudi najcenejši) informacijski kanal. Tako je  vsaki organizaciji v 
interesu, da so na domači strani objavljeni osnovni kontaktni podatki. Zato smo se na Združenju 
odločil, da so kontaktni podatki na spletni strani hitro in enostavno dostopni.  
 
Pod menijsko postavko KONTAKT lahko hitro in enostavno dostopite do podatkov o strokovni 
službi ZKovI, kjer dobite vse osnovne informacije o Združenju. Za ogled kliknite na povezavo 
http://www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_kovinske_industrije/kontakt.  
 

6. Omejitev vstopa tujih izdelkov in storitev na argentinski trg 

 
Pred kratkim je argentinska vlada sprejela ukrepe, ki bodo najverjetneje omejili vstop tujih 
izdelkov in storitev na Argentinski trg. Vladaje uvedla predpise, ki bodo zahtevale predhodne 
odobritve za uvoz vseh tujih izdelkov ter s tem nalaga dodatne stroške za izvoznike. 
 
Zato je združenje ameriške industrije v zvezi z zgornjim vprašanjem naslovilo pismo z vprašanjem 
vladi ZDA s ciljem, da Evropska komisija in ameriška vlada s skupno pobudo skupaj nastopita 
pred argentinsko vlado v zvezi z ukrepi, ki jih je sprejela. Dokument (v angleškem jeziku) najdete 
na   http://www.gzs.si/pripone/34042/US%20industry,%20Market%20Access%20-
%20Argentina,%20joint%20letter.pdf.  
 

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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Pričakovana proizvodnja
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Pričakovano zaposlovanje
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Pričakovano skupno povpraševanje
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8. Borza poslovnih priložnosti  

Gospodarska zbornica Slovenije je od leta 2008 dalje članica slovenskega konzorcija 
Enterprise Europe Network. To je mreža, ki jo je ustanovil Generalni direktorat za 
podjetništvo in industrijo Evropske komisije z namenom usklajene in celovite 
podpore majhnim in srednje velikim podjetjem. Razvejana je v več kot 40 državah EU 
in izven EU (ZDA, Zahodni Balkan in Turčija, Rusija, …..); povezuje pa preko 500 
institucij podpornega okolja za podjetništvo in tehnološki razvoj. 
 
Preko mreže pa 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 (nekatera 
besedila so v angleščini): 
 
1. Italijansko podjetje 
išče proizvajalca/malo podjetje, ki se ukvarja z mehansko obdelavo, frezanjem, varjenjem 
(obdelovanje jekla 314-310-316)… in ki zna brati in uporabljati tehnične risbe ter na osnovi njih 
izvesti zahtevane operacije natančne obdelave). Primere najdete na 
http://www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_kovinske_industrije/euro_clip/mesalnik.  Za dodatne 
informacije se obrnite na zeljko.jokic@gzs.si.  
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2. Ref: EEN - feb - 37 
Bolgarsko podjetje, specializirano za namestitev, vzdrževanje in popravilo industrijske in 
električne opreme za oskrbo z električno energijo; proizvodnjo in postavitev kovinskih konstrukcij, 
išče partnerje za skupno podjetje, vzajemno proizvodnjo in nudi podizvajalske storitve na 
področju gradbenih projektov v Evropi in Bližnjem Vzhodu. 
 
3. Ref: EEN - feb - 39 
Francosko podjetje specializirano za brizganje plastike in dekoracije za plastične dele, ponuja 
sklepanje pogodb s podizvajalci, tehnično in proizvodno sodelovanje. Podjetje ima v lasti tudi 
oddelek za razvoj in oblikovanje inovativnih in novih proizvodov. 
 
4. Ref: EEN - feb - 42 
Grško podjetje dejavno na področju popravila in konstrukcij v ladijskem prometu, industriji in 
železnici, nujno išče ponudnike (proizvajalce in/ali distributerje) 200 rabljenih tovornih vagonov, 
tip EAS. 
 
5. Ref: EEN - feb – 51 
A Polish company that specializes in cutting pipes on automatic lathe, mandrel bending (fi 76), 
MIG/MAG welding, chamber sand-blast cleaning and spray painting is offering subcontracting and 
outsourcing services. 
 
6. Ref: EEN - feb – 55 
A Polish company specializing in casts of iron and aluminum is looking for distributors / agents 
interested in representation in the EU. The company also offers subcontracting in this field.  
 
 
Dodatne informacije: Petra Arzenšek, E: Petra.Arzensek@gzs.si. 
 
 
€-VOX pripravila: Janja Petkovšek, Željko Jokić 

 


