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Združenje kovinske industrije je član:

1. Volitve Gospodarske zbornice Slovenije 2019
Predsednik skupščine GZS vabi člane GZS, da predlagajo kandidate za člane upravnih
odborov in predstavnike v skupščino GZS na obrazcih, ki so objavljeni na tej spletni
strani. Več TUKAJ…
2. Januarja zabeležena visoka rast porabe električne energije v industriji
Po decembrski skromni rasti (0,5%), smo januarja po daljšem obdobju nizkih rasti beležili
visoko rast porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje, ki je
dosegla 12,7%. Vzrok zanjo je največji meri v relativno nizki porabi v lanskem januarju.
Pri tem so neposredni odjemalci že četrtič zapored beležili velik padec, ki je januarja znašal
9,5% (decembra je znašal 11,1%). Celotna poraba električne energije v Sloveniji je
januarja narasla za krepkih 7,2%, 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)

❖ Sporazum z Levico vodi v zatiranje zasebnega sektorja
Račun sporazuma med vladajočo koalicijo in opozicijsko stranko Levica bo gospodarstvo
stalo najmanj 1,4 mrd evrov – in to v razmerah, ki že nakazujejo gospodarsko ohlajanje v
širšem evropskem prostoru. V pomanjkanju analize finančnih učinkov, s katero bi še pred
podpisom sporazuma postregla vladna koalicija, smo oceno učinkov izvedli na Gospodarski
zbornici Slovenije. Preberite več

……………………………………………………………………………………………………………………

❖ Odziv GZS na sindikalni predlog nove splošne kolektivne pogodbe za
gospodarstvo
Gospodarska zbornica Slovenije je prejela predlog 6 reprezentativnih sindikalnih central
za novo splošno kolektivno pogodbo za gospodarstvo, ki so jo napovedali že na četrtkovem
srečanju na GZS ob obravnavi zborničnega predloga za socialnega sporazuma za prenovo
plačnega sistema in rast plač 2019-2025. Preberite več

……………………………………………………………………………………………………………………

❖ Upokojitev naj ne bo konec delovne aktivnosti
Demografska gibanja zahtevajo hitre spremembe tudi na področju pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, na kar opozarja Gospodarska zbornica Slovenije že vrsto let.
Povečati bi bilo treba delež delovno aktivne populacije v starostni skupini 55+, postopno
dvigovati dejansko upokojitveno starost ter zahtevano pokojninsko dobo, hkrati pa uvesti
primerno rešitev dvojnega statusa upokojencev. Preberite več

……………………………………………………………………………………………………………………
Več komentarjev na http://www.gzs.si/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji.

4. Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Brexit ostaja neznanka
V torek, 19. marca, naj bi se britanski parlament odločil, ali bo obdobje negotovosti
podaljšano ali pa bodo Britanci celo morali na evropske volitve v Evropskem parlamentu v
mesecu maju. Verjetnost, da se negotovost o prihodnjem dogovor podaljša, se je zdaj
precej povečala, kar pomeni, da se bomo najverjetneje izognili trdemu brexitu oziroma
najslabšem možnem scenariju.

Ameriški kongres pripravlja nov sveženj sankcij
Ameriški kongres naj bi pripravljal nove sankcije proti Rusiji (zaradi zasedbe dela Ukrajine),
ki naj bi bile usmerjene tudi proti evropskim družbam, ki z ruskimi podjetji že poslujejo.
Nove ideje o regulaciji bank
Ideje o združitvi Deutsche Bank in Commerzbank še niso povsem zamrle. Cerberus, velik
delničar (sklad zasebnega kapitala iz ZDA) v obeh bankah je zdaj izrazil naklonjenost k
združitvi.
Palermo novo kitajsko okno v Evropo?
Sodelovanje med Italijo in Kitajsko je kot kaže prešlo že na operativno raven, saj se
omenja več kot 50 projektov. Eden izmed pomembnejših je 5-milijardna investicija v
pristanišče Palermo, ki naj bi poleg Pireja postalo pomembno vozlišče za kitajsko blago.
Več v prilogi…
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
povezavi:
https://www.gzs.si/Portals/SN-Pravni-Portal/Vsebine/novice-

priponke/PK_2018_7.pdf.

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)

Pričakovana proizvodnja
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25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
30 Proizvodnja drugih vozil in plovil
33 Popravila in montaža strojev in naprav
28 Proizvodnja drugih strojev in naprav
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25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
30 Proizvodnja drugih vozil in plovil
33 Popravila in montaža strojev in naprav
28 Proizvodnja drugih strojev in naprav

Pričakovano zaposlovanje
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29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
30 Proizvodnja drugih vozil in plovil
33 Popravila in montaža strojev in naprav
28 Proizvodnja drugih strojev in naprav

Pričakovan izvoz
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25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
30 Proizvodnja drugih vozil in plovil
33 Popravila in montaža strojev in naprav
28 Proizvodnja drugih strojev in naprav

Pričakovano skupno povpraševanje
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25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
30 Proizvodnja drugih vozil in plovil
33 Popravila in montaža strojev in naprav
28 Proizvodnja drugih strojev in naprav

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

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. Ref:BOFR20180605001
PREBERITEOGLAS

EEN-02

Brass Bars and Brass Profiles/Turkey
As Orjinal Metal,we would like to contact companies which want to collaborate
with us for the following products: Brass rods, bars, profiles and billets.

PREBERITEOGLAS E-NOVICE
EEN-03

EEN-04

Rusko podjetje povprašuje po slovenskih proizvajalcih aluminijastih
merilnih skal za uporabo v gradbeni industriji.
PP 1/ Država povpraševanja: Rusija Poslovni interes: Rusko podjetje povprašuje
po slovenskih proizvajalcih aluminijastih merilnih skal za uporabo v gradbeni
industriji. Dejavnost: Proizvodnja merilnih inštrumentov in naprav.
PREBERITEOGLAS
Dobavitelji vijakov, vijakov, matic in podložk
Avstrijsko konstrukcijsko podjetje išče dobavitelje vijakov, vijakov, matic in
podložk v Sloveniji.

EEN-05

PREBERITEOGLAS
Partnerji za proizvodnjo novega vozička za prevoz plinskih jeklenk
Britansko podjetje iz Londona išče partnerja za proizvodnjo novega vozička,
posebej zasnovanega za prevoz plinskih jeklenk za domačo uporabo in uporabo
v prostem času. Ponuja proizvodni dogovor. Ref: BRUK20181008001
PREBERITEOGLAS

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

zkovi@gzs.si

