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1. 34. posvet Orodjarstvo in strojegradnja 2012!
Povabilo na 34. posvet Orodjarstvo in strojegradnja 2012 v Ljubljani!
Letošnjo jesen, natančneje med 17 in 18. oktobrom 2012 , se bomo tako, kot že mnogo let
doslej, še 34. zbrali v Ljubljani, na posvetu Orodjarstvo in strojegradnja 2012.
Če smo pred leti pisali in verjeli, da je gospodarstvo samozadostno in se primarni del pospešeno
umika storitvenemu valu, potem ni čudno, da danes, ko obe paradigmi ne veljata, vsi prestrašeno
strmimo v nebo in razmišljamo kaj bo jutri. Zakaj je vse negotovo, kje je »organska«
dobičkonosnost, kje so »stalne« priložnosti. Neverjetno, koliko znanja je v naših rokah ali v
našem dosegu in kako velik riziko je vgrajen v naše odločitve, kot posledica neverjetnega števila
robnih parametrov, ki vplivajo na naše odločitve. Vsi vemo, da bo bolje, ko bomo vsi dosegali
pomembno boljše rezultate. To pa je zgolj rezultat, pot do njih je zahtevna, odgovorna in
(verjetno) dolgotrajna. Da, res je, verjetno ni odgovora na ultimativno vprašanje!
Na letošnjem, že 34. posvetu se bomo zbrali s ciljem, da se pogovarjamo o načinih in pristopih v
naši dejavnosti. Tokratna rdeča nit nas bo združila pod enotnim naslovom ODGOVORNOST ZA
USPEH!
Torej, ali je odgovorno tudi o tem pisati in govoriti?
Mislimo, da smo dozoreli v spoznanju, da ne gre drugače. EU je sprejela izhodiščne principe, ki
dovoljujejo prost pretok ljudem, blagu in kapitalu na teritoriju EU. Neverjetno koliko časa
potrebujemo v Sloveniji, da sprejmemo te principe na lokalni ravni. Orodjarstvo je v svoji osnovi
pravzaprav predlagalo ravno to, da se na skupnem srečanju zavedamo skupne zgodbe in se
pogovarjamo o priložnostih, ki so pravzaprav skupne. In če to delamo vsaj približno v tej smeri,

smo že ODGOVORNI.
V 33-ih letih so se na posvetih, ki jih organizirajo Odbor za orodjarstvo in strojegradnjo Združenja
kovinske industrije pri GZS ter mariborska in ljubljanska Fakulteta za strojništvo, zvrstili številni
govorniki, strokovnjaki iz industrije, akademskih krogov, znanstvene in raziskovalne sfere ter
drugi poznavalci, povezani s panogo, ki so slušateljem podali številne zanimive in uporabne
informacije ter rešitve. Tudi tokrat ne bo nič drugače. Vsega tega pa ne bi bilo brez vas,
predstavnikov podjetij!
Pa na snidenje na 34. posvetovanju Orodjarjev in strojegradnikov Slovenije!
Več informacij ter prijavnica na http://posvet-orodjarstvo.gzs.si/slo/.

2. NAŠA STALIŠČA
Poziv Vladi k vključitvi stroke v pripravo sprememb zakonov in podzakonskih
aktov v 2. paketu ukrepov za spodbujanje gospodarstva
Na predsednika Vlade RS Janeza Janšo je bil naslovljen dopis v katerem pozivamo Vlado, da v
pripravo sprememb zakonov in podzakonskih aktov, ki jih predvideva 2. paket ukrepov za
spodbujanje gospodarstva, vključi stroko in to še preden gredo spremembe v medresorsko
usklajevanje.


V dopisu poudarjamo, da lahko roke za razpravo in sprejem sprememb zakonov v DZ (do
vključno julija 2012), navedene v programu ukrepov, razumemo kvečjemu kot roke za njihovo
prvo obravnavo in ne kot roke za njihov dokončni sprejem. Paket ukrepov predvideva spremembo
zakonov in več sto podzakonskih aktov, ki imajo izjemen vpliv na gospodarstvo, zato
pričakujemo, da bo vlada v postopke priprave sprememb čim prej vključila gospodarstvo. Več na
http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/stalisca/58498.
__________



Stališče do predloga zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPREZP)

V zvezi z zaprosilom Ministrstva za finance za naše stališče glede Predloga zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, smo dne 31. 05. na ministrstvo poslali
dopis s povzetkom situacije in obrazložitvijo predlogov za spremembe.
Argumente za nujne spremembe veljavnega ZPreZP temeljimo na odzivih članov in rezultatih več
anket. Iz teh izhaja, da ZPreZP ni skrajšal plačilnih rokov in da so učinki pobota daleč od
pričakovanih.
Pri ugotavljanju ustreznosti posameznih rešitev smo sodelovali in se posvetovali v dveh interesnih
in strokovnih delovnih skupinah, v katerih so sodelovali tudi predstavniki Trgovinske zbornice
Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Zbornice računovodskih servisov pri GZS,
strokovnih služb Združenja bank Slovenije in AJPES-a.
Pri tem so bili oblikovani konkretni predlogi in pripombe, odprtih pa ostaja še nekaj vprašanj.
Skupno stališče je, da je sprememba zakona nujna. Pričakujemo pa, da bo skladno z našimi
predhodnimi pozivi pri pripravi ustreznih rešitev novele zakona oziroma pozivi za vključevanje v
delovno skupino za njegovo pripravo, strokovno in uravnoteženo mnenje gospodarstva
upoštevano pravočasno.
V
dopisu
Ministrstvu
za
finance,
ki
ga
http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/stalisca/aktualna_stalisca/58384,
obrazložitev posamezne predloge (dokument v prilogi).

je

najdete
na
podrobnejša
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Stališče do Poročila Evropske komisije o Reformnem programu Slovenije za
leto 2012

Pomeni negativno poročilo Evropske komisije o Reformnem programu za leto 2012 korak k
streznitvi?
V gospodarstvu nad mnenjem Evropske komisije do izvajanja Reformnega programa Slovenije za
leto 2012 nismo presenečeni. Smo pa zaskrbljeni, ker so njihova priporočila hkrati tudi naše
zahteve v zvezi z vladnimi varčevalnimi oziroma sistemskimi ukrepi in strukturnimi reformami.
To, da varčevalni ukrepi danes stopajo v veljavo, da je bila zaenkrat presežena mejnost
referendumske blokade, z zadovoljstvom pozdravljamo. Seveda pa očitki EK držijo in terjajo
spremembe v delovanju vseh deležnikov. Dejstvo je, da je razlog za tako oceno ponavljanje stare
prakse neizvajanja sprejetih dokumentov, strategij, politik in da danes na to s prstom kaže EK. Na
to je gospodarstvo opozarjalo že vrsto let, o posledicah dolgoletne prakse takega vodenja države
pa govori tudi vrsta indikatorjev padajoče konkurenčnosti Slovenije.
V aktualnih razmerah nujne javno finančne konsolidacije je zato gospodarstvo načrtovane vladne
varčevalne ukrepe odločno podprlo. Vedno znova pa jo je in jo še vedno opozarja, da so
varčevalni fiskalni ukrepi preveč pavšalni, linearni, da se pokojninska reforma, reforma trga dela
in ukrepi za privlačnejše poslovno okolje, za krepitev rasti in izvoza, preveč oddaljujejo in da to
ne vodi v dejansko zmanjševanje javnofinančnega dolga do konca leta 2013 in tudi ne v oživitev
rasti. Gre torej za naša stara in že dolgo znana vprašanja o nerealizaciji razvojnih in akcijskih
načrtov, o neizvajanju smernic za boljšo zakonodajo, za pošteno javno naročanje, nenazadnje za
hitro in pošteno pravno varstvo pravic in terjatev, za manj sive in črne ekonomije, ki nikakor ne
pridejo do veljave v praksi. Na ta vprašanja doslej ni odgovorila nobena vlada, aktualno stanje pa
tega ne dopušča več.
Zadržanost komisije do naše sposobnosti in pripravljenosti realizacije obljubljenih sprememb je
treba vzeti skrajno resno zaradi nas samih, ne zaradi EK. Pričakujemo, da bom nanje odgovorili s
pospešenim izvajanjem reform, skupaj z vzvodi za rast in razvoj, ki so danes še vedno v blokadi.
Časa in priložnosti za popravke in odgovorno komunikacijo med socialnimi partnerji za
spremembe ni prav veliko. O tem nesporno govori tudi statistika. V 1. kvartalu letos se je BDP
glede na lani skrčil za 0,2 odstotka. Rahlo krčenje BDP je bolj kot zasluga izvoznikov z 0,9
odstotka rasti ( in -1,1-odstotnim padcem uvoza) presenetljivo, odraz večjega povpraševanje
gospodinjstev. Bistven prispevek k negativni rasti pa je že od 2. kvartala lani prispeval sektor
investicij, ki se je v 1. kvartalu letos skrčil še za 10,5 odstotka.
Prognoze analitske skupine SKEP GZS za leto 2012 so skeptične do uradnih makroekonomskih
napovedi o 0,9-odstotnem padcu BDP, na katerih temelji rebalans 2012. Napovedujemo 2odstotno krčenje BDP in to na račun ocene o 10-odstotnem krčenju v sektorju investicij.
Odsotnost konkretnih ukrepov za zagon investicij, ne le davčne olajšave, in drastični rezi v
sredstva za razvoj, bo ob blokadah virov financiranja pripeljala do še bolj prazne državne
blagajne. Poslabšali, namesto izboljšali se bodo pogoji, pod katerimi si za krepitev rasti dodane
vrednosti prizadevajo izvozniki. Zares gre zdaj za to, da varčevalni ukrepi sami po sebi, na
papirju, in razprave o reformah, niso več dovolj.
__________



Stališče do varčevalnih ukrepov Vlade RS (uravnoteženje javnih financ)

Gospodarstvo podpira varčevalne ukrepe, zahteva pa ohranitev vzvodov za razvojna
vlaganja, inovacije na trgu in internacionalizacijo
Zaradi makroekonomskih gibanj v Sloveniji in globalnem gospodarstvu ter

nakopičenih
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strukturnih neskladjih v Sloveniji potrebujemo tako jasno strategijo razvoja kot aktivne ukrepe za
uravnotežene javne finance. Te je mogoče zagotoviti z vzdržno javno porabo in hkrati s
pospešitvijo gospodarskega razvoja in rasti. Prvi ukrep v tej smeri je krčenje zniževanje
odhodkov. Hkrati pa se morajo izvajati ukrepi za večanje učinkovitosti njihove porabe. Vzporedno
se morajo preverjati prioritete razvojnih ciljev ter izvajati instrumenti za dejanska vlaganja in
pospešitev nujnih strukturnih reform. Več na http://www.gzs.si/slo/58017.

3. Stalna arbitraža pri GZS – reševanje gospodarskih sporov
Stalna arbitraža pri GZS je samostojna in neodvisna institucionalna arbitraža, ki deluje pri
Gospodarski zbornici Slovenije in poslovnim subjektom zagotavlja hitro in učinkovito reševanje
gospodarskih sporov z domačimi in tujimi poslovnimi partnerji.
Glavna naloga je zagotavljanje celovite ponudbe arbitražnega reševanja sporov, s katero si
zagotovite, da bo spor rešen. Novo spletno stran Stalne arbitraže pri GZS ter več informacij
najdete na povezavi www.sloarbitration.eu.

4. CARS 21 - Competitive Automotive Regulatory System for the 21st century
(Konkurenčni avtomobilski regulativni sistem za 21. stoletje)
V okviru sodobne industrijske politike Evropske Komisije, je cilj procesa CARS 21, ki je bil začet
leta 2005 ,pripraviti regulativni okvir in priporočila za evropsko avtomobilsko industrijo za kratko-,
srednje-in dolgoročno obdobje. Ta okvir krepi globalno konkurenčnost in zaposlovanje, hkrati pa
ohranja nadaljnji napredek glede varnosti in okoljskega ravnanja po dostopni ceni za potrošnika.
Ozadje:
CARS 21 proces je bil ponovno zagnan oktobra 2010, strukturo pa sestavljajo trije nivoji:
- Najvišji nivo – High Level Group (ministri, direktorji in predsedniki društev, itd)
- Skupina "Sherpa", ki je zadolžena za pripravo prispevkov HLG ter vodenje delovnih skupin
- Delovne skupine odgovorne za bolj tehnične vidike, v skladu z določenimi temami.
Člani CARS 21 HLG so sprejeli tudi končno poročilo, s čimer so zastavili strategijo industrijske
politike za avtomobilski sektor do leta 2020. Poročilo (v ang. jeziku) dobite na povezavi
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/competitiveness-cars21/cars21/.

5. ORGALIME novice
 ORGALIME ANNUAL REPORT 2012
ORGALIME je v mesecu juniju izdal ORGALIME ANNUAL REPORT (letno poročilo), ki obravnava
poslovanje kovinske industrije v EU za leto 2012. Podatki zajemajo rezultate, ocene in napovedi
članic združenja in pokrivajo področja tehničnih industrij in elektronske industrije. Poročilo zajema
obdobje poročanja od maja 2011 do aprila 2012. Celotno poročilo dobite na njihovi spletni strani,
in sicer na povezavi http://www.orgalime.org/Pdf/Annual_Report_2011_12LR.pdf.

ORGALIME S 2012 – Posodobitev publikacije ORGALIME S 2000 – "Splošni
pogoji za dobavo mehanskih, električnih in elektronskih proizvodov"
ORGALIME je pred kratkim izdal publikacijo ORGALIME S 2012, in sicer revidirano različico izdaje
S 2000 (objavljena avgusta 2000), v kateri so objavljeni standardizirani splošni pogoji prodaje za
podjetja v kovinski in elektroindustriji. Publikacija je na voljo pri članih združenja ORGALIME, ki ji
najdete na njihovi spletni strani http://www.orgalime.org/publications/order.htm.
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 Javno posvetovanje o finančni podpori za energetsko učinkovitost v stavbah.
Generalni direktorat za energetiko pri Evropski Komisiji, je začel javno posvetovanje o finančni
podpori za energetsko učinkovitost v stavbah.
Interesne skupine so bile povabljene k sodelovanju, da prispevajo o tem, na kakšen način bi
lahko izboljšali finančno podporo za ukrepe, katerih cilj je povečanje energetske učinkovitosti
stavb, tako na ravni EU kot nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Osnovne informacije, kot tudi
glavna vprašanja, ki so vključeni, so na voljo v posvetovalnem dokumentu "Finančna podpora
za energetske učinkovitosti v stavbah", ki vam ga na vašo zahtevo na e-naslov
zeljko.jokic@gzs.si pošljemo po elektronski pošti.
Javno razpravo boste zasledili na spletni strani Generalnega direktorata za energijo na povezavi
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/20120518_eeb_financial_support_en.htm.

 Pogledi ORGALIME na temo trgovinske politike
ORGALIME v osnovi predstavlja zelo zdravo industrijo, ki je pomemben, če ne glavni delodajalec
v Evropi (9.7 milijonov ljudi), glavni izvoznik (več kot tretjina EU izvoza) ter prav tako uvoznik,
zahvaljujoč obsežnim dobavnim verigam. Evropski inženiring je vodilni na svetu na mnogih
področjih tehnologije in proizvodnje. Trgovinska Strategija EU bi se zato morala osredotočiti na
oblikovanje globalizacije in izboljšanje mednarodne konkurenčnosti industrijske baze EU… Celoten

dokument vam na vašo zahtevo na e-naslov zeljko.jokic@gzs.si pošljemo po elektronski pošti.

6. Global Benchmark Report 2012
Global Benchmark Report 2012 je globalno poročilo oz. analiza razvoja v dolgoročnem poslovnem
okolju in uspešnosti posameznih državah članicah OECD. Analiza vključuje 92 mednarodnih meril
in podaja pregled prednosti in slabosti držav OECD v svetovnem gospodarstvu. Poročilo vključuje
tudi poglavje o Evropski dolžniški krizi. Celotno Poročilo je brezplačno in si ga lahko snamete na
http://di.dk/English/Shop/Productpage/Pages/isdefault.aspx?productid=6884. Poročilo je v pdf
obliki in v angleškem jeziku.

7. Dodaten znak/logotip za proizvode in embalažo v Franciji?
Francoska vlada je predstavila odlok o novem skupnem logotipu/znaku, ki bi se dajal na
proizvode ali embalažo, s čimer bi povečali ločeno zbiranje teh odpadkov v Franciji. Odlok se
nanaša na vse reciklabilne odpadke za katere velja sistem razširjene odgovornosti proizvajalca
(gospodinjsko pakiranje, grafični papir, tekstil, električna in elektronska oprema, baterije,
akumulatorji, itd), povezano z navodili o sortiranju odpadkov. Namen uredbe je, da s pomočjo
novega logotipa za izdelke ali embalažo poveča njihovo ločeno zbiranje ter bo moral biti vidno
označen, s čimer bi zaobsegel vse proizvode in embalažo.
V ozadju te pobude je Grenelle Environment Law, ki ima namen vzpostaviti skupen niz simbolov
za reciklirane izdelke, s čimer bi se bistveno poenostavila dejavnost razvrščanja odpadkov za
državljane.
Osnutek odloka je na voljo na:
http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/app/search/index.cfm?fuseaction=getdraft&inum=17941
28, vedenjska raziskava pa na:
http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/app/search/index.cfm?fuseaction=getimpact&inum=1794
151. Celotno besedilo je v angleškem jeziku.
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8. 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)

Pričakovana proizvodnja
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Pričakovane cene
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Pričakovano zaposlovanje
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Pričakovan izvoz
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Pričakovano skupno povpraševanje
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