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Združenje kovinske industrije je član:

1. DAN INOVATIVNOSTI 2019

Priznanja GZS za inovacije na nacionalni ravni predstavljajo najvišja
nacionalna priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem
promocijo inovativnosti v Sloveniji. GZS v sodelovanju z regionalnimi
zbornicami vsako leto razpisuje natečaj in nagrajuje inovacije.
To leto torej obeležujemo 23 let podeljevanja na regionalni ravni in 17 let na
nacionalni ravni. V preteklih 16 letih so bila v celotni Sloveniji priznanja podeljena
preko 9.150 inovatorjem in inovatorkam in več kot 2.780 inovacijam. Na nacionalni
ravni je bilo podeljenih 134 zlatih priznanj in v zadnjih dveh letih dve posebni
priznanji za mlado podjetje, priznanja GZS za inovacije pa so prepoznane tako v
Sloveniji kot v tujini.
Letošnja rdeča nit Dneva inovativnosti in priznanj GZS za inovacije je postavljanje
vprašanj o vzrokih za nastanek inovacij.

Z drugimi besedami bi lahko rekli, da se sprašujemo o smislu inoviranja in inovacij.
Zakaj inovirati?
Zakaj je prišlo ravno do teh inovacij?
Kaj je problem?
Kaj ga rešuje?
Kdo, kdaj in kje ga je reševal?
Kako je prišlo do rešitve in kako inovacije rešujejo probleme?
Na ta in druga vprašanja bodo tokrat odgovarjali letošnji inovatorji.
Več o samem dogodku, PROGRAM in PRIJAVA pa na tej POVEZAVI.

VLJUDNO VABLJENI!

2. Tudi maja smo na letnem nivoju beležili rast porabe električne energije
v industriji
(vir: GZS)
Po občutnih mesečnih spremembah porabe električne energije v industriji v prvih štirih
mesecih, smo maja beležili bolj zmerno spremembo - rast porabe električne energije,
glede na enako lansko obdobje, ki je dosegla 2,5%. Pri tem smo že osmi zaporedni mesec
beležili padec porabe električne energije pri neposrednih odjemalcih, ki je tokrat znašal
10,3%. Celotna poraba električne energije v Sloveniji je marca narasla 1,3% glede na
enako lansko obdobje.
Poraba električne energije v industriji v prvih petih mesecih letos je bila za 0,4% višja, pri
neposrednih odjemalcih je bila za 10,1% nižja, celotna poraba v Sloveniji pa je bila za
0,4% nižja glede na enako lansko obdobje.

•

VIR Mesečna poročila o obratovanju (obratovalni podatki) ELES

•

*Ocena GZS za predelovalne panoge temelji na predpostavki, da je poraba el. energije za
gospodinjstva in ostale porabnike razen industrije ostala glede na l. 2008 nespremenjena.

•

**Neposredni odjemalci na 110kV so pretežno podjetja za predelavo kovin (aluminij, jeklo).
Od februarja 2012 so se jim pridružili še trije novi neindustrijski odjemalci. Kljub temu
proizvajalci kovin predstavljajo več kot 90% njihove porabe.

3. Naša Stališča…naš komentar…
(vir: GZS)

❖ Gospodarska rast v ZDA nad pričakovanji
Gospodarska rast v ZDA je bila v drugem četrtletju 2019 medletno realno višja za
2,1 %, kar je bilo nad pričakovanji, vendar še vedno nižja kot v prvem četrtletju
(+3,1 %). Ob tem se je nominalna rast BDP še pospešila (s 3,9 % v 1. četrtletju
na 4,6 % v 2. četrtletju), tudi zaradi višje rasti cen v gospodarstvu. Deflator, ki
odraža cenovna gibanja, se je namreč povišal z 0,4 na 2,2 %. K rasti je najbolj
prispevala ena zgodovinsko najvišjih rasti zasebne potrošnje (+4,3 %), pri čemer
je bila rast potrošnje pri trajnih dobrinah kar 12,9-odstotna, pri ostalih pa 6odstotna. H gospodarski rasti je prispevalo tudi večje trošenje države, ki se je
okrepilo za povprečno 5 %, in sicer predvsem na zvezni ravni (+7,9%), medtem
ko je bilo povišanje na lokalni ravni nižje (+3,2%). VEČ…
……………………………………………………………………………………………………………………

❖ Ravnanje z odpadki je na prelomni točki
V gospodarstvu smo zaskrbljeno sprejeli novico, da je inšpekcijska služba podjetju
Kemis prepovedala sprejemanje odpadkov. Kot je znano, je z Odločbo Inšpektorata
RS za okolje in prostor, oz. njene pristojne službe, podjetje Kemis dolžno takoj
prenehati z opravljanjem dejavnosti sprejemanja odpadkov na lokaciji Vrhnika.
Dve leti po začetku izvajanja sanacije po požaru so pristojne službe ugotovile, da
sanacija predstavlja nelegalno gradnjo in jo je za to potrebno porušiti, pa čeprav
je celoten postopek sanacije potekal pod neposrednim nadzorom inšpekcijskih
služb ministrstva za okolje in prostor. Preberite več
……………………………………………………………………………………………………………………
Več komentarjev na http://www.gzs.si/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji.

4. Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Nemci z zavoro v drugem četrtletju
V preteklem tednu je najbolj odmevala novica o gospodarski rasti v drugem četrtletju v
EU-28, še posebej v Nemčiji, ki se je soočila s po tiho pričakovanim upadom BDP. Rast v
EU-28 se je upočasnila na 1,3 % na letni ravni (predhodno četrtletje: 1,6 %), od tega se
je v Nemčiji več kot razpolovila (z +0,9 % v 1. četrt. 2019 na +0,4 %). Glede na predhodno

četrtletje se je BDP znižal za 0,1 %, kar pomeni spremembo v okviru statistične napake
(padec je lahko ob morebitni kasnejši reviziji za 0,2 odstotne točke višji, ali pa ga morda
tudi ni bilo ter so Nemci beležili celo majhno rast). V tem trenutku še vedno ne moremo
govoriti o tehnični recesiji, saj je pogoj, da BDP upade dve zaporedni četrtletji - v primeru
Nemčiji bi se to lahko najverjetneje zgodilo že z naslednjim četrtletjem....
Več rubrik na tej POVEZAVI.

5. PLAČNI KAŽIPOT
(vir: pravna služba GZS)
V PLAČNEM KAŽIPOTU so na enem mestu pregledno zajeti vsi podatki, ki jih
delodajalci potrebujejo za obračun vseh prejemkov iz dela.
Objavljena je tudi preglednica vseh prejemkov iz dela po uredbi, ki jih davčno obravnava
kot odhodek za posameznega delodajalca. V Plačnem kažipotu boste našli tudi povprečja,
ki so potrebna pri izračunu nekaterih drugih prejemkov, kot so jubilejne nagrade in
solidarnostne pomoči.
Najnovejši podatki, ki jih delodajalci potrebujejo za obračun vseh prejemkov iz dela in so
razvrščeni po Kolektivnih pogodbah dejavnosti najdete v elektronski in pisni obliki na
http://www.gzs.si/skupne_naloge/pravni_portal/vsebina/Si-delodajalec/Pla%C4%8Dnika%C5%BEipot.

6. 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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7. Borza poslovnih priložnosti
Preko mreže 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:
EEN-01

Japonsko podjetje s področja polprevodniške industrije, težke industrije in
avtomobilske industrije, išče evropske dobavitelje
Japonsko podjetje, ki se ukvarja s specializirano opremo na področju
polprevodniške industrije, težke industrije in avtomobilske industrije, išče
evropske dobavitelje za nove visokotehnološke proizvodnjo: avtomatiziranih
sistemov za elektrolitsko poliranje, orodij za lasersko obdelavo in slikovnih
elipsometrov. Japonska družba ima interes neposredno odkupiti patentirano
tehnologijo z ekskluzivno distribucijsko licenco za japonski trg. Možna so
poslovna partnerstva v obliki sporazumov o distribucijskih storitvah.

•

Oddaja interesa

PREBERITEOGLAS

EEN-02

Proizvodni partnerji za proizvodnjo posebne opreme za dviganje plovil
Norveško podjetje je specializirano za opremo za enostavno dviganje
čolnov/vodnih skuterjev/gliserjev in čolnov, ki se uporabljajo s potniškimi
križarkami. Iščejo proizvodne partnerje za proizvodnjo posebne opreme za
dviganje tovrstnih plovil. Iskani partner mora biti visoko usposobljen in mora biti
usposobljen za upogibanje cevi, varjenje nerjavečega jekla, lasersko rezanje,
rezanje vode, elektrolitsko (ali mehansko) poliranje, montažo in pakiranje.
Ponujajo proizvodni dogovor.
PREBERITEOGLAS

EEN-03

Partnerji v okviru sporazuma o proizvodnji in podizvajanju
Francosko podjetje, specializirano za projektiranje, proizvodnjo, montažo
mehanskih komponent in, ki zagotavlja globalne storitve, od razvoja izdelkov in
postopkov do dostave, išče partnerje v okviru sporazuma o proizvodnji in
podizvajanju za izdelavo prototipov do velikih serij.

EEN-04

EEN-05

PREBERITEOGLAS
Proizvajalci ročnih in električnih invalidskih vozičkov
Špansko podjetje, specializirano za proizvodnjo in prodajo medicinskih
pripomočkov, ki izboljšujejo udobje bivanja bolnih in invalidnih uporabnikov,
išče proizvajalce ročnih in električnih invalidskih vozičkov za razširitev svojega
portfelja produktov.
PREBERITEOGLAS
Makedonsko podjetje, specializirano v predelavi kovinskih materialov išče
partnerje
Makedonsko podjetje, specializirano v predelavi kovinskih materialov, proizvaja
širok nabor kovinskih izdelkov, namenjenih stanovanjski uporabi ter poslovnim
in proizvodnim prostorom. Podjetje danes deluje kot sodobno proizvodno
podjetje, ki stalno vlaga v nove stroje in v razvoj internih kadrov, lastnih izdelkov
in proizvodnih procesov. Ponuja fleksibilen pristop k uresničevanju zahtev
industrijskih partnerjev, ki potrebujejo kovinske izdelke po naročilu. Priložnost
za sodelovanje bo potekala v obliki dogovora o izdelavi.
•

Oddaja interesa

PREBERITEOGLAS
Dodatne informacije:
Petra Arzenšek
Področje mednarodnega poslovnega sodelovanja
+386 (0)1 58 98 156
petra.arzensek@gzs.si

zkovi@gzs.si

