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1. Naše stališče do obveznega večstranskega pobota: zahtevamo interventne ukrepe
Od Vlade in ministra za finance zahtevamo interventne ukrepe za premoščanje neizvedljivih
določil Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih in obveznega večstranskega pobota.
V dnevih pred 15. aprilom, ki naj bi bil po Pravilih AJPES obvezujoč datum za obvezno
vključevanje v večstranski pobot, se dviga protest številnih podjetij o posledicah zakona o
preprečevanju zamud pri plačilih, na katere je GZS opozarjala pred njegovim sprejemom.
Zaradi ocen, da se bo to dogajalo, je Gospodarska zbornica Slovenije že pred sejo Vlade prejšnji
četrtek ugovarjala morebitnemu soglasje Vlade k Pravilom o izvajanju obveznega večstranskega
pobota. Ponovno je na Vlado naslovila argumentiran ugovor ta ponedeljek, vseeno so bila Pravila
potrjena, čeprav je bilo evidentno, da je naknadno teklo še usklajevanje o višini tarife AJPES za
izvedbo obveznega večstranskega pobota.
Več o tem na http://www.gzs.si/slo/storitve/stalisca_do_politik_in_zakonodaje/54120.

2. Volitve GZS 2011
18. in 19.4.2011 so bile po navadni pošti poslane Glasovnice za "volitve 2011". Glasovanje bo
potekalo po pošti vključno do 4. maja 2011. Po tem datumu bodo delavci skupine za volitve
skupaj s pooblaščenimi delavci GZS in v skladu s pooblastili volilnih komisij pripravile glasovnice

za štetje glasov.
Seje volilnih komisij na GZS bodo potekale med 6. in 11. majem 2011. Volilne komisije bodo
pregledale prispele glasovnice ter po potrebi opravile ponovno štetje glasov. Nato bodo člani
volilnih komisij izpolnili osnutek zapisnika druge seje volilne komisije in ga podpisali. Uradni izidi
volitev bodo objavljeni 12. maja 2011 oziroma po zaključku zadnje seje volilne komisije.
Prva seje našega upravnega odbora, na kateri bo izvoljen predsednik upravnega odbora, naj bi
bila najkasneje do 20. maja 2011. Na konstitutivni seji skupščine GZS, ki bo 25. maja 2011 bo
ugotovljena izvolitev UO GZS, sklic konstitutivne seje skupščine GZS pa bo 12. maja
2011.

3. Projekt Go International
Upravni odbor GZS je na svoji 19. seji, 27. januarja obravnaval in potrdil projekt Go International,
ki je predvsem namenjen povečanju prisotnosti slovenskega gospodarstva na tujih trgih. Ob
primerni razvojni politiki, podpori ter pravih ukrepih, lahko dvignemo raven izvoza, zagotovimo
večjo konkurenčnost in stabilnost poslovanja ter boljšo socialno strukturo.
S tem želimo doseči dvig števila izvoznikov, dvig vrednosti in dobička slovenskega izvoza, krepitev
prisotnosti na obstoječih, tradicionalnih trgih, osvajanje in pozicioniranje podjetij na novih trgih,
krepitev prepoznavnosti slovenskega gospodarstva in blagovne znamke Made in Slovenia
Tako smo pripravili pismo podpore programu Go International Slovenija ter vsebinski letak, s
katerim želimo spodbuditi čim večje število gospodarstvenikov, da podprete naša skupna
prizadevanja. Pismo podpore smo objavili v poslovnem tedniku in na naših spletnih straneh
http://www.gzs.si/slo/storitve/mednarodno_poslovanje/go_international/53825?pt=1311.
Predlagamo, da se aktivno vključite v projekt in k podpisu pisma podpore povabite čim večje
število izvoznikov iz vaše panoge. Pisma podpora še vedno zbiramo v kabinetu generalnega
direktorja.
V primeru, da potrebujete še dodatne informacije, se lahko obrnete na; ales.cantarutti@gzs.si,
tel.: 01/58 98 162.

4. Gospodarski trendi – pogled Evropske Komisije
Po mnenju Evropske Komisije (Interim forecast), oživitev gospodarstva v EU še naprej napreduje.
Po dobrih rezultatih v prvi polovici leta 2010, se je v drugi polovici leta realna rast BDP v EU ter
območju evra upočasnila.
Pojemek je bil pričakovan in se je odrazil predvsem zaradi umika stimulativnih ukrepov. V letu
2011 je tako realna rast BDP v EU napovedana na 1,8% ter 1,6% v območju evra (rahel
popravek navzgor v primerjavi z jesensko napovedjo). Celotno napoved si lahko preberete na
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/pdf/2011-03-01interim_forecast_en.pdf.

5. Viri in surovine
Evropska Komisija je pred kratkim izdala dve objavi:
1. Evropa učinkovitih virov - vodilna pobuda v okviru strategije EU 2020 – dobite na naslednji
povezavi: http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/pdf/resource-efficient_europe_en.pdf
sporočilo za javnost Komisije o učinkovitosti sredstev ter dodatni materiali pa so na voljo na
spletni strani : http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/.
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2. Spopadanje z izzivi na borzi blaga in surovin - sporočilo je na voljo na:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/communication_en.pdf.
Dodatne
informacije
pa
so
na
spletni
strani
Komisije
(GD
ENTR):
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/index_en.htm.

6. Podpisan sporazum z rusko-balkanskim trgovinskim združenjem
RusBalkanInform
Ljubljana, marec 2011 – Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije je
podpisala sporazum o sodelovanju z rusko-balkansko informacijsko agencijo RusBalkanInform.
Njihova osrednja dejavnost je trgovinski portal www.tradeportal.si, kjer bodo lahko slovenska
podjetja predstavljala svoje izdelke, iskala partnerje in poslovne priložnosti ter imela možnost za
objavljanja oglasov.
Namen podpisa sporazuma je medsebojna izmenjava informacij in sodelovanje, kar bo prispevalo
k boljši promociji Slovenije, slovenskega investicijskega okolja, prepoznavanju slovenskih podjetij
in prodaji slovenskih izdelkov v Rusiji, balkanskih in drugih državah. Sodelovanje bilo
pozdravljeno tudi s strani medvladne komisije, ki je bila v Moskvi 16.2.2011.
Na podlagi tega sporazuma je bila na portalu za gospodarsko, informacijsko in socialno
sodelovanje Rusije in balkanskih držav ustvarjena (pod)stran o Sloveniji, kjer se dnevno
objavljajo aktualne novice s področja gospodarstva v Sloveniji. Slovenskim podjetjem je odslej
tako ponujena možnost, da se vpišejo v bazo in na ta način promovirajo sebe in svoje izdelke, ali
pa iščejo partnerje. Osrednje poslanstvo tega trgovinskega portala je namreč vzpostavitev
direktnih poslovnih stikov med podjetji tako znotraj države kot tudi v širšem mednarodnem
okolju. Trenutno je na portalu prisotnih 12 držav in več kot 2.400.000 podjetij, ki lahko
predstavljajo nove prodajne kanale, iskanje partnerjev po bazi podjetij pa zmanjša tudi stroške
oglaševanja in pomaga doseči kar največji učinek s čim manj vloženimi sredstvi. Informacije na
portalu so za lažjo dostopnost prevedene v nekaj tujih jezikov. Več informacij: Ana Mrzlikar, T:
01 589 18 75, e-posta: ana.mrzlikar@japti.si.

7. Obisk gospodarske delegacije v Češki republiki
16. marca 2011 je v okviru enodnevnega delovnega obiska predsednika Republike Slovenije dr.
Danila Türka v Pragi, Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Veleposlaništvom RS v
Pragi in Gospodarsko zbornico Češke republike ter ob podpori Javne agencije Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), Ministrstva za gospodarstvo ter Ministrstva za zunanje
zadeve, organizirala poslovno konferenco ter bilateralna srečanja slovenskih in čeških
gospodarstvenikov.
Obiska na Češkem se je udeležilo preko 50 predstavnikov iz 43 slovenskih podjetij, večinoma
takih, ki si šele ustvarjajo možnosti na tem 10-milijonskem trgu, nekaj pa tudi takih, ki so tam že
uspešno uveljavljeni in imajo na Češkem večinoma tudi že svoja predstavništva (Kovintrade,
Trimo, Luka Koper, Dynacast Lož, Kolektor …). Celotno poročilo obiska si lahko preberete na
http://www.gzs.si/slo/storitve/mednarodno_poslovanje/gospodarske_delegacije/porocila_o_deleg
acijah.

8. Akcijski načrt energetske učinkovitosti – 2011
Energetska učinkovitost je ključnega pomena za evropsko kovinsko industrijo, ki jo zastopa
ORGALIME. Dejavnosti kovinske industrije so veliki porabniki energije, po drugi strani pa že imajo
tehnologije, ki omogočajo doseganje energetske učinkovitosti in učinkovitosti virov na zelo široki
podlagi (od proizvodnje, do distribucije in končne porabe). ORGALIME je zelo zadovoljen z
vsebino EEAP, ki ga 8. marca 2011 objavila Evropska komisija in so v skladu z mnenji, ki jih je
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ORGALIME izrazili v nedavnih dokumentih o stališču, ki temelji na sklepih poročila Electra. Več na
http://www.orgalime.org/Pdf/PP_EEAP_mar11.pdf.

9. Ocena dela in upoštevanja standardov ter nadzor pogodbenih partnerjev iz trgov
tretjega sveta
Navkljub težavam, ki so nastale ob ugotovitvi, da določeni izdelki pogodbenih partnerjev iz trgov
tretjega sveta, ki so sicer resda trgi cenejše delovne sile, ne ustrezajo standardom in predpisom
Evropske unije, je potrebno urgentno posredovanje.
ORGALIME meni, da mora biti brezpogojno dosežena predpisana stopnja zanesljivosti in
uporabnosti v obstoječem zakonodajnem okvirju in sistemu Evropske unije, tovrstnih izdelkov. S
stališča zaupanja v izdelek s strani uporabnika, ne glede na to, da prihaja iz trga cenejše delovne
sile, je to vsekakor nujna in neobhodna obveza.
Le natančna in dosledna uporaba mednarodnih smernic na področju akreditacije, ki jo dobijo
pogodbeni partnerji, proizvajalci, iz prej omenjenih trgov, omogoča stabilno in verodostojno
trgovinsko in proizvodno komunikacijo ter odnos.
ORGALIME si zato v imenu odgovorne inštitucije in zaščite evropskega uporabnika, prizadeva za
revizijo določenih členov Modrega vodnika, ki predpisujejo oziroma predlagajo implementacijo
novih direktiv, ki omogočajo konsistentno in stalno kvalitetno nadzorovanje spoštovanja
pridobljenih akreditacij proizvajalcev na trgih tretjega sveta.
Več na:

http://www.orgalime.org/Pdf/PP_Accreditation_R7652008%20R20_Surveillance_of_NBs_Feb11.p
df

10. Uredba o merilih, kdaj odpadno železo, jeklo in aluminij postanejo surovina

Podjetja v EU vse več odpadkov, ki nastajajo v evropski industriji in v gospodinjstvih,
predelajo v sekundarne surovine in nove proizvode. Evropska komisija je objavila
uredbo, v kateri so določena merila, kdaj odpadno železo, jeklo in aluminij postanejo
surovina. Evropska komisija pojasnjuje, da je treba začeti odpadke obravnavati kot
dragocene vire.
Preden lahko odpadna kovina izgubi status odpadka, morajo biti končani vsi postopki mehanske
obdelave, kot so rezanje, drobljenje čiščenje in odstranjevanje škodljivih snovi, ki so potrebni za
pripravo odpadne kovine za končno uporabo v jeklarnah ali livarnah. Za pridobitev čiste odpadne
kovine, ki izpolnjuje merila za prenehanje statusa odpadka, je treba, na primer, razstaviti stare
avtomobile, odstraniti tekočine in nevarne spojine ter obdelati kovinske dele.
Določitev meril za prenehanje statusa odpadka je bila uvedena z novo okvirno direktivo o
odpadkih, katere cilj je doseči mnogo višje stopnje recikliranja in kar najbolj zmanjšati
izkoriščanje dodatnih naravnih virov. Uredba bo začela veljati po objavi v uradnem listu EU in se
bo po poteku šestmesečnega prehodnega obdobja neposredno uporabljala v vseh državah
članicah. Komisija pripravlja merila še za druge materiale, kot so baker, papir, steklo in kompost,
ki so za trge za recikliranje v EU še posebej pomembni.
Anketa Eurobarometer pa je pokazala, da Evropejec na leto povprečno ustvari pol tone odpadkov
in večina ljudi se ne zaveda, koliko odpadkov dejansko ustvarijo.
Koristne informacije:
• Sporočilo Evropske komisije o uredbi za odpadno železo, jeklo in aluminij:
• http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/388&format=HTML&age
d=0&language=SL&guiLanguage=en
• Sporočilo Evropske komisije o Eurobarometru o odpadkih:
• http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/369&format=HTML&age
d=0&language=EN&guiLanguage=en
• Anketa Eurobarometra: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_316_en.pdf
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11. Vabilo na srečanje z ministrom mag. Mitjem Gasparijem
V okviru 20. razširjene seje Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije, ki bo v sredo, 20.
aprila 2011 ob 14. uri na Gospodarski zbornici Slovenije, dvorana A, I. nadstropje, Dimičeva
13, v Ljubljani, bo minister za razvoj in evropske zadeve, mag. Mitja Gaspari
predstavil »Pakt za evro – možne zaveze Slovenije za leti 2011-2012«
Pakt za evro predvideva še dodatne ukrepe in konkretne zaveze držav članic za krepitev
konkurenčnosti, ki bi jih države upoštevale v Nacionalnem reformnem programu in Programu
stabilnosti – ukrepe za spodbujanje konkurenčnost zaposlovanja, nadaljnji prispevek k vzdržnosti
javnih financ, okrepitev finančne stabilnosti, ipd. Predstavitev bo predvidoma trajala do 15.30
ure. Člani Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije bodo zatem nadaljevali z delom na
redni seji UO. Vašo udeležbo lahko potrdite na e-poštni naslov: info@gzs.si.

12. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Ministrstvo za
gospodarstvo pripravljata nove razvojne instrumente
11. aprila 2011 je na GZS potekal posvet »Predstavitev novih razvojnih instrumentov
Vlade RS, ki bodo implementirani oz. razpisani v letu 2011«, kjer sta minister za
znanost in tehnologijo, Gregor Golobič in ministrica za gospodarstvo, mag. Darja
Radić, predstavila nove razvojne instrumente, ki ob že plasiranih instrumentih CO,
KS, RRS, sledijo smernicam RISS 2011-2020.
Minister Golobič in ministrica Radićeva sta poudarila pomen sprejetja Razvojno inovacijske
strategije Slovenije 2011-2020, ki je v parlamentarni obravnavi. RISS pomeni platformo za
povečanje sredstev za raziskave in razvoj ter tržno uveljavljanje inovacij na njihovi podlagi, za
jasno strategijo razvojnih vlaganj in njihovo učinkovito upravljanje, polno izrabo sredstev, za
učinkovita vlaganja v razvoj znanj, človeških virov in ustvarjalnosti.
Skladni s to strategijo so tako aktualni instrumenti kot so Centri odličnosti, Kompetenčni centri in
Regijska razvojna središča, kot novi instrumenti, namenjeni krepitvi razvojno raziskovalnih
oddelkov v gospodarstvu. Ti instrumenti sledijo temeljni usmeritvi RISS povečati višino in
učinkovitost sredstev za znanje in razvoj, za dvig dodane vrednosti in produktivnosti
gospodarstva.
Sicer MVZT poziva podjetja k sodelovanju pri razvoju sistema inovativnih javnih
naročil
in
demonstracijskih
projektov.
S
pozivom,
objavljenim
na
http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnira
zpis_pi1%5Bshow_single%5D=968, vabi podjetja k predstavitvi tehnologij na
področju trajnostne gradnje in učinkovite rabe energije, ki predstavljajo mednarodno
primerljive najnaprednejše rešitve za energetsko učinkovito gradnjo in upravljanje
zgradb.

13. Kriza na Japonskem
Potres, ki je prizadel Japonsko 11. marca 2011, je imel oz. ima zelo velik vpliv na verigo
svetovnega gospodarstva. Zlasti nekatere panoge, ki temeljijo na delih, ki jih izdelujejo in izvažajo
z Japonske (še posebej avtomobilska in elektronska industrija) bodo v prihodnjih mesecih zaradi
pomanjkanja dobave verjetno zelo ohromljene. Japonska proizvede polovico svetovne
proizvodnje prenosnih sistemov za avtomobile, 92% avtomatskih menjalnikov, 22% motorjev,
nad 20% polprevodnikov (vključno s čipi flash pomnilnika, ki se uporabljajo v računalnikih, tudi v
avtomobilih).
Nekateri od glavnih evropskih proizvajalcev avtomobilov že pričakujejo zaustavitev proizvodnje v
prihodnjih tednih, če ostanejo težave pri dobavi za nekatere sestavne dele (npr., Opel je že
zmanjšal nekatere premike zaradi pomanjkanja ponudbe nekaterih sestavnih delov z Japonske,
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medtem ko je PSA je dejal, da bi se lahko proizvodnja ter dobava sestavnih elementov za dizelske
motorje v zadnjih mesecih zmanjšala za 60%).
Na
spodnji
povezavi
najdete
tudi
materiale
v
zvezi
z
japonsko
krizo
(http://www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_kovinske_industrije/euro_clip/komentarji_mnenja), ki
nam jih je kot informacijo za nas vse posredoval naš član.

14. 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 (oglasi so v
angleškem jeziku):
1. Ref: 20101223103
A Serbian company specialized in trade of agriculture machinery is looking for quality producers
to broaden their offer. It is willing to become a representative for the Serbian market.
2. Ref: 20110121025
A Polish company operating in metal sector is looking for business partners. The company
specializes in metal cutting, metalworking, assembly and production of machinery parts. They
look for cooperation as subcontractor/outsourcer, they offer their own transport/logistics services,
what is more they are interested in cooperation in the field of reciprocal production.
3. Ref: 20101228008
Company located in Spain is specialized in process engineering, product engineering, tool making,
injection-moulding and postprocessing. It is offering a subcontracting cooperation.
1. 4. Title: The Projects Requiring Metal Products for Customised Planning / Manufacturing,
Finishing (Ref: 09 IL 80ER 3DZ4 )
2. Abstract: An Israeli company specialising in engineering solutions in the field of metal
sheet fabrications is looking for projects needing metal products (on any stage: foundation /
development / design) to bring them to customized planning and manufacturing. The
companies – strategic partners are welcome to the cooperation.
3. - Type of partner sought: industry, integrating organisation
- Specific area of activity of the partner: manufacturer / distributor / integrator of customized
metal products.
- Tasks to be performed – offering the integration / projects requested.
Dodatne informacije: Petra Arzenšek, E: Petra.Arzensek@gzs.si.
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15. Ponudba GM Aluminum
Izvoz oken in vrat iz aluminija
Mi - GM Aluminum Manufacturing and General Trading Company je družba, ki se nahaja v
Betlehemu-Palestini in se ukvarjajo z dobavo aluminijastih oken in vrat. Namen je spodbuditi
palestinsko mladino za delo, zmanjševanje stopnje brezposelnosti in ustvarjanje dobrih poslovnih
odnosov med partnerji v tujini, zato bi radi sodelovali z inštitucijami, ki so specializirane
za prodajo teh vrst izdelkov. Vsi izdelki izpolnjujejo (ISO) standarde. Za več podatkov pišite na email zeljko.jokic@gzs.si.

€-VOX pripravila: Janja Petkovšek, Željko Jokić
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