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Pomembnejši sestanki vodstva GZS

•	Operativni sestanki z ministrstvi	 (z	MGRT	redni	 tedenski	
sestanki,	 z	 MPJU,	 MzIP,	 MDDSZ,	 MKO,	 MF,	 MIZKŠ,	 MZ,	 in	
z	 državnim	 sekretarjem	 v	 kabinetu	 predsednika	 vlade,	 z	
MZZ	 bo	 sestanek	 februarja):	 v	 decembru,	 predvsem	 pa	
v	januarju,	se	je	vodstvo	GZS	sestalo	z	ministri	na	skoraj	
vseh	ministrstvih,	ki	se	dotikajo	gospodarstva	in	jim	pred-
stavilo	predloge	ukrepov	gospodarstva	za	izhod	iz	krize.

•	Operativni sestanki širšega vodstva GZS s poslanskimi 
skupinami:	v	decembru	in	januarju	so	potekali	sestanki	z	
vsemi	poslanskimi	skupinami	na	čelu	z	njihovimi	vodji.	Na	
teh	sestankih	je	GZS	poslanske	skupine	seznanila	z	nizom	
ukrepov	iz	Agende	46+.

•	Sestanka s prvakom PS in prvakom SD:	oba	prvaka	opozi-
cije	je	vodstvo	GZS	seznanilo	z	Agendo	46+

•	  Sestanek s predsednikom Vrhovnega sodišča in njego-
vo ekipo:	 18.	 januarja	 je	 potekal	 sestanek,	 na	 katerem	
je	 vodstvo	 GZS	 Vrhovno	 sodišče	 seznanilo	 s	 potrebnimi	
spremembami	zakonodaje,	ki	je	nujna	za	izhod	iz	krize	in	
ponovni	zagon	gospodarstva.	 Izpostavljeni	so	bili	ukrepi	
iz	Agende	46+,	ki	se	nanašajo	na	pohitritev	insolvenčnih	
in	 izvršilnih	 postopkov,	 možnosti	 arbitražnega	 reševanja	
sporov,	dogovorjeno	pa	je	bilo	tudi	nadaljnje	skupno	so-
delovanje	za	izboljšanje	pravne	države.	

•	 	Skupščina GZS:	člani	Skupščine	so	12.	decembra	s	pred-
stavniki	Ministrstva	za	pravosodje	in	javno	upravo	razpra-
vljali	o	delovanju	pravne	države.	Sprejeli	so	tudi	Plan	GZS	
za	leto	2013.

•	  Seja predsedstva GZS z ministrom za delo, družino in so-
cialne zadeve, mag. Andrejem Vizjakom:	na	sestanku	12.	
decembra	so	bila	obravnavana	izhodišča	za	reformo	trga	
dela.

•	 	Seja predsedstva GZS z ministrom za finance, dr. Janezom 
Šušteršičem:	Na	seji	3.	januarja	je	potekala	predstavitev	
in	razprava	o	aktualnih	ukrepih	Ministrstva	za	finance,	Slo-
venskem	državnem	holdingu	in	Slabi	banki	ter	razprava	o	
ukrepih	GZS	46+.

•	Reorganizacija GZS:	večkrat	se	 je	v	 tem	obdobju	sestala	
delovna	skupina	za	reorganizacijo	GZS,	ki	se	je	opredelila	
za	 model	 GZS,	 ki	 predvideva	 enotno	 članstvo	 podjetja	 v	
zbornici,	 tako	 v	 skupnih	 nalogah,	 v	 regionalni/območni	
zbornici	in	združenju/zbornici	dejavnosti.	Na	tej	osnovi	se	
pripravlja	nabor	storitev,	ki	jih	dobi	vsak	član	GZS	ne	glede	
na	to,	v	katerih	enotah	je	včlanjen.

•	 	Trenutno stanje procesa dogovarjanja o razdelitvi premo-
ženja GZS/1:	 1.	 februarja	 smo	 uspešno	 zaključili	 poga-
janja	 in	 s	TZS	 podpisali	 arbitražni	 sporazum,	 na	 podlagi	
katerega	bosta	GZS	in	TZS	vsa	sporna	vprašanja	predložili	
v	dokončno	odločitev	neodvisnemu	arbitražnemu	senatu.

	

Strateška vprašanja in stališča

GZS	je	v	tem	času	objavila	naslednja	stališča:
•	 	18.1.:	Stališče	 GZS	 o	 alarmantnih	 razmerah	 v	 gospodar-

stvu,	o	stavki	v	javnem	sektorju	in	stavki	SKEI	-	Ne	uničuj-
mo	delovnih	mest	in	podjetij!

•	 	11.1.:	 Stališče	 delodajalskih	 organizacij	 in	 zbornic	 do	
predvidene	reforme	trga	dela.

•	 	9.1.:	Stališče	GZS	do	Sklepa	Vlade	RS	o	dvigu	prispevka	za	
zagotavljanje	podpor	pri	proizvodnji	električne	energije	v	
soproizvodnji	z	visokim	izkoristkom	in	iz	obnovljivih	virov	
proizvodnje		-	Nasprotujemo	politiki	elektrošoka!	

•	 	19.12.	Stališče	GZS	do	predloga	novele	Obrtnega	zakona
•	 	19.12.:	Stališče	GZS	do	predloga	novele	Zakona	o	finanč-

nem	poslovanju,	postopkih	zaradi	insolventnosti	in	prisil-
nem	prenehanju

•	 	17.12.:	Stališče	GZS	do	načrtovanja	in	izvajanja	infrastruk-
turnih	investicij	-	Ekološki	avtogol!	

•	 	5.12.:	Stališče	GZS	do	reorganizacije	Agencije	za	tehnolo-
ški	razvoj	TIA		

•	 	29.11.:	Stališče	 GZS	 do	 problema	 obrtnega	 dovoljenja	 v	
predlogu	Obrtnega	zakona	(ObrZ)

•	 	28.11.:	 Stališče	 GZS	 do	 napovedanih	 višjih	 trošarin	 na	
energente	in	uvedbe	davka	na	sladke	pijače

•	 	28.11.:	Stališče	GZS	o	izdaji	državnega	poroštva	za	poso-
jilo	EIB	za	TEŠ	Blok	6	-	Apel	Vladi	RS

in	naslednje	komentarje:
•	 	29.1.	:	Kanček	razuma	pri	zakonu	o	zaščiti	živali	
•	 	22.1.:	Sporočilo	cesarju:	podjetja	se	počutijo	kot	tlačani
•	 	9.1.:	Elektrošok	odnaša	milijone	tudi	kemijski	panogi	
•	 	7.1.:	Za	jeklarne	še	hujši	vladni	elektrošok	kot	za	papirno	

industrijo	
•	 	4.1.:	Delovni	dan	2.	januarja	kot	prispevek	k	večji	produk-

tivnosti			
•	 	4.1.:	Vlada	z	elektrošokom	nad	papirnice
•	 	19.12.:	Komentar	GZS	ob	odločitvi	ustavnega	sodišča	gle-

de	referendumov	o	zakonih	o	slabi	banki	in	holdingu
•	 	13.12.:	GZS:	gospodarstvo	je	zelo	zaskrbljeno	zaradi	vloži-

tve	pobude	za	referendum	o	proračunu	2013-2014			
•	 	5.12.:	GZS	pozdravlja	sprejem	pokojninske	reforme			
Seje strateških svetov GZS:
•	Strateški svet GZS za regionalni razvoj	 je	 na	 svoji	 prvi	

seji	 19.	 decembra	 obravnaval	 problematiko	 (ne)izvaja-
nja	Zakona	o	skladnem	regionalnem	razvoju.	Oblikovanje	
Razvojnih	svetov	regij,	v	katerih	bi	se	vpliv	gospodarstva	
na	oblikovanje	razvojnih	prioritet	regij	uravnotežil	s	poli-
tičnim	interesov	občin,	je	zapostavljeno.	Posnemati	je	po-
trebno	dobre	prakse,	npr.	Pomurja	in	pri	tem	bolj	angažira-
ti	območne	in	regijske	gospodarske	zbornice.				

•	Strateški svet za delovna razmerja, zdravstvo in socialo 
pri GZS	se	je	na	svoji	5.	seji	1.	februarja	seznanil	s	pote-
kom	pogajanj	na	reformi	trga	dela,	ter	z	zadnjimi	rešitvami	
ter	predvidenim	potekom	zakonodajnega	postopka.	Člane	
smo	zaprosili	tudi	za	strokovno	mnenje	v	zvezi	z	gradivom,	
o	katerem	se	sicer	pogajalske	skupine	še	vedno	pogaja-
mo.

• Vpliv na zakonodajo, strategije in programe

• Socialni dialog

• Internacionalizacija  
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ODPRAVA FINANČNIH  IN DRUGIH TEŽAV IN  BREMEN 
POSLOVANJA
• ZA hitrejše reševanje gospodarskih sporov

Pristojnim	 ministrstvom	 smo	 posredovali	 predlog	 o	 hi-
trejšem	 razreševanju	 gospodarskih	 sporov	 z	 arbitražo,	
Vladi	RS	pa	predlog,	da	javnim	naročnikom	priporoči	upo-
rabo	arbitraže	za	reševanje	sporov,	ki	so	višji	od	vredno-
sti	 100.000	 evrov.	 Učinek:	 racionalizirati	 trošenje	 javnih	
sredstev		in	razbremenitev	državnih	sodišč.

• ZA izboljšanje razmer v gradbeništvu
Predlog	 sprememb	 zakona	 o	 javnem	 naročanju	 (ZJN-2):	
Predlagali	 smo	 obvezno	 uporabo	 izvršnice	 v	 postopkih	
javnega	 naročanja,	 obvezno	 uporabo	 arbitraže	 za	 reše-
vanje	 sporov	 vrednosti	 nad	 100.000	 EUR,	 odgovornost	
javnega	naročnika	kot	 investitorja	za	neplačila	preko	ne-
zmožnosti	pridobitve	uporabnega	dovoljanja,	dokler	niso	
vsi	izvajalci	in	podizvajalci	poplačani,	obveznost	uporabiti	
oziroma	pridobiti	strokovno	mnenje	strokovnjakov	neodvi-
snih	institucij	ter	strokovnih	in	poslovnih	združenj	pri	gra-
dnji	in	investicijah	večje	vrednost.	Predlagali	smo	uredbo	
o	 določitvi	 obvezne	 uporabe	 FIDIC	 pogojev	 in	 pogodb	 v	
primeru	investicij	vrednosti	nad	100.000	EUR	ter	pogojev	
za	določitev	instrumentov	zavarovanja.
Predlog	sprememb	Zakona	o	graditvi	objektov:	Predlagali	
smo	obveznost	poplačila	izvajalcev	in	podizvajalcev	pred	
pridobitvijo	uporabnega	dovoljenja	s	strani	investitorja	in	
sicer	na	podlagi	potrjene	končne	situacije.	
Predlagali	 smo	 dopolnitev	 pravilnika	 o	 projektni	 doku-
mentaciji,	tako,	da	mora	projekt	za	izvedbo	del	vsebovati	
tudi	tehnično	poročilo	s	popisom	del,	materiala	in	količin.	
Dodatno	je	bil	podan	predlog,	da	se	na	sistemski	ravni	pri-
pravi	sistem	popisa	del	o	vzoru	avstrijske	zakonodaje.	

•  ZA novo insolvenčno zakonodajo in učinkovitejšo izterjavo
Predlog	zakona	 o	 spremembah	 in	 dopolnitvah	Zakona	 o	
finančnem	poslovanju,	postopkih	zaradi	insolventnosti	in	
prisilnem	prenehanju:		Predlagali	smo	nov	sistem	prodaje	
premičnin	 v	 insolvenčnem	 postopku,	 opredelitev	 odško-
dninske	 odgovornosti	 poslovodstva	 za	 terjatve	 delavcev	
(tri	neizplačane	plače	pred	začetkom	stečaja),	če	pri	ugo-
tavljanju	trenutka	insolventnosti	niso	upoštevali	pravil	fi-
nančnega	poslovanja,	izboljšanje	predlaganega	postopka	
poenostavljene	 prisilne	 poravnave	 ter	 dodatno	 opredeli-
tev	nove	domneve	insolventnosti.
Predlog	 zakona	 o	 spremembah	 in	 dopolnitvah	 Zakona	
o	 izvršbi	 in	zavarovanju:	 Predlagali	 smo	 nov	 sistem	 pro-
daje	nepremičnin	v	izvršilnem	postopku	(velja	tudi	za	in-
solvenčne),	 jasnejši	zapis	trenutka	začetka	trimesečnega	
instrukcijskega	 roka,	 jasne	 definicije	 nekaterih	 pojmov	
(stalni	denarni	prejemki),	večja	pooblastila	pri	 iskanju	in	
pridobivanju	informacij	o	premoženju	ter	večji	nadzor	nad	
izvršitelji	v	tem	primeru

• Sodelovanje v razgovorih BS in komercialnih bank o ohra-
nitvi prezadolženih podjetij s perspektivnimi izvoznimi 
posli in projekti.
Sodelovali	smo	pri	razgovorih	o	iskanju	rešitev	za	ohrani-
tev	 in	zagon	poslovanja	zdravih	projektov	prezadolženih	
podjetij,	ki	imajo	velike	multiplikativne	učinke	na	sloven-
sko	gospodarstvo.	

ODPRAVA OVIR ZA PODJETNIKE
•  PROTI anomalijam in nepotrebnim stroškom podjetnikov

Uveljavljali	 smo	 predloge	 za	 odpravo	 anomalij	 novega	
Obrtnega	 zakona	 (ObrZ),	 ki	 bi	 nalagale	 dodatne	 admini-
strativne	ovire	 in	stroške	obrtnikom,	podjetnikom,	mikro	
in	malim	podjetjem	(preširoka	definicija	obrti,	avtomatski	
vpis	nečlanov	OZS	v	obrtni	register).		

•  PROTI novemu bremenu po Zakonu o varstvu živali
Prispevali	 smo	 k	 nesprejetju	 amandmaja	 k	 predlogu	 za-
kona,	po	katerem	bi	za	povečanje	občinskih	blagajn	za	fi-
nanciranje	varovanja	zapuščenih	domačih	živali	prispevali	
zavezanci	komunalnih	storitev.				

PODPORA TEHNOLOŠKEMU RAZVOJU IN 
INOVATIVNOSTI
•  ZA učinkovito reorganizacijo javne agencije SPIRIT 

Na	MGRT	smo	apelirali,	da	pri	reorganizaciji	SPRIT	pričaku-
jemo		nevtralen,	avtonomen,	strokovno,	kadrovsko	močan	
in	investicijsko	usposobljen	del	nove	agencije,	pravne	na-
slednice	TIA,	ki	bo	zagotavljala	proaktivno	podporo	tehno-
loškemu	razvoju	in	inovativnosti,	krepila	vezi	med	znano-
stjo	in	gospodarstvom	in	strokovno	vpetost	v	mednarodne	
povezave,	pri	vodenju	katere	bi		moralo	imeti	vodilno	vlo-
go	gospodarstvo.	Protestirali	smo	proti	prenosu	pristojno-
sti	za	izvajanje	razpisov	kohezijske	politike	na	MGRT.	

NOV RAZVOJNI ZAGON
•  PROTI oviram in ZA izvedbo strateških investicij 

Pripravili	smo	seznam	investicijskih	projektov,	ki	so	osno-
va	za	razvojni	zagon	slovenskega	gospodarstva,	skupaj	s	
popisom	ovir	in	rešitev	za	njihovo	realizacijo.	To	je	osnova	
za	predlog	prioritetnih	investicij.	

ODPRAVA OVIR V MEDNARODNEM POSLOVANJU
•  Za boljši vizumski režim za tuje poslovneže 

Na	GZS	ugotavljamo,	da	se	tuji	poslovni	partnerji	sloven-
skih	družb,	raziskovalci	in	akademiki	soočajo	s	številnimi	
težavami	pri	pridobivanju	vizumov.	Predvsem	so	postopki	
za	pridobivanje	vizumov	predolgi.	Zato	smo	11.	februarja	
na	vladnem	strateškem	svetu	za	internacionalizacijo	pre-
dlagali	konkretne	spremembe	za	izboljšanje	ureditve.

Socialni dialog

ODPRAVA TOGOSTI TRGA DELA
• Za pokojninsko reformo

Zakon	o	pokojninskem	in	invalidskem	zavarovanju:	Predla-
gali	 smo	 redefinicijo	 poškodbe	 pri	 delu,	 ureditev	 sistema	
poklicnega	upokojevanja,	sprejem	Uredbe	o	določitvi	meril	
in	kriterijev	za	razvrstitev	delovnih	mest,	ki	so	bolj	nevarna	
ali	jih	ni	mogoče	opravljati	po	določeni	starosti,	prečiščenje	
seznama	delovnih	mest,	celovito	ureditev	sistema	invalid-
skega	zavarovanja,	izločitev	dividend	iz	zavarovalne	osno-
ve	družbenikov	ter	socialno	kapico	v	povezavi	s	širjenjem	
osnov.	 V	 sprejetem	 ZPIZ-2	 je	 vključena	 oprostitev	 plačila	
prispevkov	za	delodajalce,	če	ti	zaposlujejo	starejše	od	60	
let	in	možnost	vračila	prispevkov,	če	zaposlijo	mladega	de-
lavca	za	nedoločen	čas	za	dobo	dveh	let.

• ZA pravo reformo trga dela
Proaktivno	smo	sodelovali	v	pripravi	 reforme	trga	dela	–	
spremembi	Zakona	o	delovnih	razmerjih	in	Zakona	o	trgu	

dela,	ki	 je	po	tri	 in	pol	mesečnih	pogajanjih	s	socialnimi	
partnerji	 pred	 sprejemom	 v	 DZ.	 Posredovali	 smo	 nabor	
med	delodajalci	usklajenih	amandmajev,	ki	jih	po	uskladi-
tvi	s	socialnimi	partnerji	v	parlamentarnih	procedurah	ne	
bi	smeli	več	odpirati.	

•  Za vzdržno financiranje zdravstvene blagajne
Proaktivno	 smo	 sodelovali	 v	 pripravi	 uravnoteženega	 fi-
nančnega	načrta	Zavoda	za	zdravstveno	zavarovanje	RS.		

•  Za učinkovito Aktivno politiko zaposlovanja
Sodelovali	smo	pri	pripravi	Akcijskega	načrta	APZ	za	leto	
2013.

Internacionalizacija 

•	  4 izhodne delegacije:	januarja	se	je	delegacija	slovenskih	
podjetij	 udeležila	 bilateralnih	 pogovorov	 na	 gradbenem	
sejmu	 »Häuslbauermesse	 Graz«	 v	 Gradcu.	 Potekala	 je	
tudi	vladno	gospodarska	delegacija	v	New Delhi, Agro in 
Kolkato, Indijo,	 pod	 vodstvom	 ministra	 za	 gospodarstvo	
in	tehnološki	razvoj,	Radovana	Žerjava.	Februarja	so	pote-
kala	individualna	srečanja	s	področja	vetrne	industrije	na	
Dunaju	ter	pogovori	na	sejmu	hrane	in	pijače	Histria	2013	
v	Pulju.

•	 	1 vhodna delegacija:	 decembra	 nas	 je	 obiskala	 iranska	
poslovna	delegacija.	

•	  3 Poslovni zajtrki na GZS:	V	okviru	poslovnih	dogodkov,	ki	
jih	na	GZS	izvajamo	pod	skupnim	imenom	Poslovni	zajtrki	
na	GZS,	smo	decembra	predstavili	trg	Južne	Koreje,	janu-
arja	 gospodarsko	 sodelovanje	 z	 Japonsko,	 februarja	 pa	
turški	trg.	

•	 	Konec	januarja	je	potekalo	tradicionalno	srečanje	z	vele-
poslaniki	 in	ekonomskimi	svetniki,	akreditiranimi	za	Slo-
venijo.

•	 drugi	 dogodki:	 decembra	 smo	 organizirali	 tudi	 srečanje	 z	
novo	odpravnico	poslov	na	veleposlaništvu	RS	v	Kanadi,	sku-
pino	za	Turčijo	ter	delavnico,	kako	do	kupcev	v	Indonezijo.

Izbor nekaterih največjih  dogodkov                      

•	 	20.12.:	Omizje	o	Osnutku	Slovenske	industrijske	politike	
(SIP)	2014	-	2020		in	Smernicah	Strategije	razvoja	Sloveni-
je	2014	-	2020	

•	 	4.1.:	Predstavitev	novih	predpisov	s	področja	odpadkov
•	 	22.1.:	Omizje	za	pripravo	Akcijskega	načrta	za	razvojne	iz-

zive	po	SIP
•	 	31.1.:	 Okrogla	 miza	 Nove	 uspešne	 zgodbe,	 novi	 marke-

ting,	novi	pristopi
•	 	5.2.:	Konferenca	Okolje,	družbena	odgovornost,	razvoj

Nagrade in priznanja                                                  

•	Sekcija	 za	 pekarstvo,	 ki	 deluje	 v	 okviru	 GZS	 –Zbornice	
kmetijskih	in	živilskih	podjetij	je	1.	februarja	2013	pode-
lila	13.	zlata priznanja najboljšim pekovskim izdelkom za 
odlično kakovost v letu 2013.

Vpliv na zakonodajo, strategije in 
programe

GZS je v tem obdobju resornim ministrstvom predlagala 
konkretne ukrepe. 

ODPRAVA OKOLJSKIH BREMEN IN ZNIŽANJE 
ENERGETSKIH STROŠKOV
•  PROTI višjim trošarinam za energente 

Ob	podpori	MGRT	smo	vladi	ob	načrtovanem	zvišanju	troša-
rin	predlagali	50-odstotno	znižanje	trošarin	na	energente.	

• PROTI elektrošoku
Odločno	 smo	 apelirali	 proti	 dvigu	 prispevka	 za	 zagota-
vljanje	 podpor	 pri	 proizvodnji	 električne	 energije	 v	 so-
proizvodnji	 z	 visokim	 izkoristkom	 in	 iz	 obnovljivih	 virov	
proizvodnje,	 ki	 bi	 nesorazmerno	 prizadel	 konkurenčnost	
papirniške,	kemijske	industrije,	metalurške	in	druge	ener-
getsko	intenzivne	industrije.	Čakamo	na	odločitev	ministr-
stva	za	infrastrukturo	in	prostor	(MzIP).	

•  ZA drugačen sistem okoljskih dajatev
Po	dogovoru	z	MGRT	pripravljamo	pregled	vseh	okoljsko	
energetskih	dajatev	s	ciljem,	da	resorna	ministrstva	in	GZS	
poiščejo	najbolj	optimalne	in	pregledne	rešitve.	Predlagali	
smo	ukinitev	dajatve	na	fluorirane	toplogredne	pline.

•  ZA večjo fleksibilnost na področju ravnanja s komunalni-
mi odpadki 
Zahtevali	 smo,	 da	 se	 zagotovi	 možnost	 oddaje	 oziroma	
prepuščanja	 nenevarnih	 frakcij	 komunalnih	 odpadkov	
(npr.	 odpadnega	 papirja,	 kovin...)	 zbiralcem	 odpadkov,	
ki	niso	javna	služba,	imajo	pa	okoljevarstvena	dovoljenja	
oziroma	 vpis	 v	 evidenco	 ARSO.	 Še	 vedno	 vztrajamo,	 da	
se	povzročitelju	odpadkov	iz	dejavnosti	dopusti	možnost	
neposredne	oddaje	mešanih	komunalnih	odpadkov	v	ob-
delavo	izvajalcem	javne	službe	obdelave	mešanih	komu-
nalnih	odpadkov.		

•  ZA nižjo ceno zemeljskega plina
Z	MGRT	smo	odprli	vprašanje	znižanja	cene	zemeljskega	
plina,	ki	 je	 ta	hip	najvišja	v	EU.	Trenutno	potekajo	poga-
janja	pristojnih	s	tujimi	dobavitelji,	informacije	o	morebi-
tnem	napredku	naj	bi	sledile	v	kratkem.

•  PROTI škodljivi širitvi Nature 2000
GZS	 je	 opozarjala	 javnost	 in	 apelirala	 na	 ministrstva	 ter	
evropskega	komisarja	za	okolje	Janeza	Potočnika	o	nujno-
sti	upoštevanja	gospodarskih	razvojnih	ciljev	pri	širitvi	Na-
ture	2000.	Predstavniki	GZS	bodo	vključeni	v	drugo	fazo	
postopkov	pri	širitvi	Nature	2000.	
Predlog	 Zakona	 o	 spremembah	 in	 dopolnitvah	 Energet-
skega	 zakona:	 Predlagali	 smo,	 da	 se	 z	 zakonom	 določi	
ureditev	pravne	narave	kotlovnic,	ki	so	v	skupni	lasti	eta-
žnih	lastnikov	večstanovanjskih	stavb	in	s	katerimi	uprav-
niki	zgolj	upravljajo,	vendar	ne	opravljajo	tržne	dejavnosti,	
niti	ne	dobavljajo	 toplote	kot	 izbirne	 lokalne	GJS.	Podre-
dno	smo	predlagali,	da	ministrstvo	izda	pojasnilo	določbe	
33.	člena	EZ,	s	katero	bi	razjasnili	težave	v	praksi	tako,	da	
bi	izvzeli	vse	tiste	skupne	dele	(kotlovnice),	ki	imajo	pose-
ben	pravni	status	v	skladu	z		SZ-1.


