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1. POROČANJE O DRUŽBENO ODGOVORNEM POSLOVANJU JE 
PREDNOST 

 

 

 

 
 

Članska podjetja Združenja kovinske industrije, ki poslujejo na globalnem trgu, se že 

mnogo let srečujejo s konkurenčno prednostjo, ki jo velikim korporacijam prinaša 

trajnostno poslovanje. 

 

Že prvi pogled na lestvice najbolj trajnostnih podjetij na svetu pokaže, da je ta sestavljena 

iz najbolj uspešnih gospodarskih družb, ki ustvarjajo največje dobičke. Med njimi so tako 

globalne korporacije kot tudi manjša podjetja, ki ponujajo tako storitve kot proizvode. 

Skupna jim je dolgoročna in celostna skrb za vire, ki izhajajo iz naravnega in družbenega 

okolja, ob trajni finančni vzdržnosti. 

 

Pričujoča publikacija podaja usmeritve in odgovore na vprašanja, kaj sploh je družbeno 

odgovorno poslovanje in kako naj podjetja zastavijo svoje aktivnosti, da bodo le-te kar 

najbolje naslavljale potrebe in pričakovanja njihovih ključnih deležnikov. V njej so 

strnjena tudi spoznanja, izkušnje in dobre prakse članskih podjetij, ki uspešno 

vključujejo trajnostno naravnane aktivnosti v svoje vsakodnevno poslovanje in se 

zavedajo, da je ključ vseh poslovnih procesov poznavanje, razumevanje, upoštevanje in 

upravljanje pričakovanj in potreb ključnih deležnikov. Več ter publikacijo pa dobite 

TUKAJ. 

  

 

 

https://www.gzs.si/zdruzenje_kovinske_industrije/vsebina/Publikacije-in-katalogi/Trajnost
https://www.gzs.si/Portals/Panoga-ZKI/Vsebine/Katalogi-publikacije/GZS_ZKOVI_Druzbeno-odgovorno-poslovanje_18-09-07.pdf


 

 

2. Vajeništvo je priložnost za mlade in delodajalce 

Vajeništvo je del šolskega sistema Srednjega poklicnega izobraževanja. Uveljavljen sistem 

vajeništva je cenjen predvsem v tujini, kar pa ne moremo z veseljem potrditi, da to velja 

tudi za Slovenijo. Pozitivni učinki sicer pričajo v prid sistemu, vendar se slovenska podjetja 

soočajo s pomanjkanjem vajencev. Preberite več. 

 

 

3. V maju smo ponovno beležili visoko rast porabe električne 
energije v industriji 

(vir: ZGIGM) 

Po aprilskem padcu smo maja 2018 ponovno beležili rast porabe električne energije v 

industriji glede na enako lansko obdobje, ki je znašala 2,6%. Pri tem so neposredni 

odjemalci beležili rast 1,5%, celotna poraba v Sloveniji pa je narasla za 1,3%.  

 

 
 

V prvem petmesečju smo beležili 2,0% rast porabe električne energije v industriji glede 

na enako lansko obdobje, pri neposrednih odjemalcih se je poraba povečala za 4,8%, 

celotna poraba v Sloveniji pa za 2,3%.  

• 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. 

  

https://www.gzs.si/Novice/ArticleId/66754/vajenistvo-je-priloznost-za-mlade-in-delodajalce


 

 

4. Naša Stališča…naš komentar… 

(vir: GZS) 
 

 

 

• Trg dela in demografski trendi 

 

V senci težavnega sestavljanja nove vladne koalicije ostajajo številna izjemno pomembna 

vsebinska vprašanja odprta. Mednje sodi trg dela - pa ne zgolj zaradi svoje rigidnosti, 

temveč predvsem zaradi demografskih trendov, s katerimi se bo soočala Slovenija v 

naslednjih desetletjih. Več na tej povezavi… 

 

• Dodatne ameriške sankcije proti Rusiji morda kmalu uvedene 

 

Ameriški senat razmišlja o sprejetju zakona DETER, ki bo omogočil sprejetje novih sankcij 
proti Rusiji. Trenutne sankcije ameriškim naftnih družbam prepovedujejo aktivnosti na 
območju Ruske federacije. Od leta 2014 so v veljavi prepoved uvoza določenih izdelkov, 
prepoved potovanj 700 ruskim fizičnim osebam ter zamrznitev njihovega premoženja v 
tujini. Po Trumpovem prevzemu predsedovanja ZDA so te izgnale ruske diplomate, zaprle 
rusko konzularno predstavništvo ter uvedle sankcije napram dodatnim ljudem, med 
drugim proti Olegu Deripaski. Več na tej povezavi… 

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

 
 

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.  

 

 

 

 

https://www.gzs.si/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji/Novice/ArticleId/65189/dodatnih-50-milijonov-evrov-za-nedelo
https://www.gzs.si/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji/Novice/ArticleID/66698/komentar-gzs-trg-dela-in-demografski-trendi
https://www.gzs.si/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji/Novice/ArticleID/66695/dodatne-ameriske-sankcije-proti-rusiji-morda-kmalu-uvedene
http://www.gzs.si/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji
https://www.gzs.si/Portals/SN-Pravni-Portal/Vsebine/novice-priponke/PK_2018_7.pdf
https://www.gzs.si/Portals/SN-Pravni-Portal/Vsebine/novice-priponke/PK_2018_7.pdf


 

 

6. Povabimo vas… 

                                                                                                             (vir: GZS-CEMP) 

 

13 
SEPTEMBER 

2018 

 

Sejma AUTOMECHANIKA Frankfurt in REIFEN in 

mreženje  
Datum: 13.09.2018 00:00 - 14.09.2018 00:00  

Kraj: Frankfurt, Nemčija 

Organizator: Mednarodno poslovanje/CEMP 

Kontakt: Vanja Bele, 01 58 98 113, vanja.bele@gzs.si 

  

Matchmaking, obisk podjetij in sejmov 
AUTOMECHANIKA Frankfurt in REIFEN 

 

  

Frankfurt, 13. in 14. september 2018 

  

  

GSZ vas kot partner v Evropski podjetniški mreži (EEN) obvešča o ob-sejemskih 

aktivnostih, ki jih lahko izkoristite med obiskom sejmov AUTOMECHANIKA Frankfurt 

2018 in REIFEN (potekata paralelno na isti lokaciji). Organizator vas vabi k udeležbi v 

strukturiranih individualnih poslovnih srečanjih ter obisku nekaterih uglednih 

lokalnih podjetij (Akasol GmbH, ISUZU MOTORS Germany GmbH in HUB31 - tbc). Vse 

informacije in prijava dobite na tej POVEZAVI. 

 

 
 

https://www.gzs.si/Dogodki?OrganizatorID=42
https://www.gzs.si/Dogodki/13-09-2018/sejma-automechanika-frankfurt-in-reifen-in-mrezenje


 

 

 

7. 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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Pričakovana proizvodnja

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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Pričakovano skupno povpraševanje

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



 

 

8. 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 Sporazum o proizvodnji in podizvajalci 

Nemški proizvajalec strojev, specializiran za predelavo velikih in težkih strojnih 
delov, išče sporazume o proizvodnji in podizvajalce. Ref:BODE20180702002  

PREBERITEOGLAS 

EEN-02 Dobavitelji ali podizvajalci za proizvodnjo majhnih kovinskih delov 
Nemško podjetje, ki se ukvarja s strojništvom in izdeluje precizne strojne 
komponente za stranke iz različnih industrij išče dobavitelje ali podizvajalce za 
proizvodnjo majhnih kovinskih delov v skladu s tehničnimi risbami. Prav tako 
išče podjetja s področja elektrotehnike za elektroinštalacije na kraju samem. 
Ref: BRDE20180702001  
PREBERITEOGLAS 

EEN-03 Dansko podjetje išče partnerje v kovinski industriji 
Dansko podjetje, ki je specializirano za dobavo kompoment in novo razvijajočih 
izdelkov v industriji in medicini išče proizvajalce predmetov iz kovine in plastike. 
Zanimajo jih struženi in rezkani predmeti, vzmeti vseh vrst, žigosani in ukrivljeni 
predmeti, litje kovinskih predmetov, neodim magneti, titan, vbrizgavanje in 
iztiskanje, MIM kovinsko brizganje, izdelki iz silikona in gume, kovanje v utopu, 
površinska obdelava z zlatom in ostalim. Izdelki so pretežno zasnovani za 
stranke v medici in industriji. Lahko so iz kovine, nerjavečega jekla, medenine in 
titana. Minimalna zahteva s strani proizvajalca je, da ima potencialni partner 
certifikat ISO 9001. Podrobnejša in obsežnejša tehnična nabavna specifikacija za 
proizvode je na razpolago na GZS. Za ostale informacije kontaktirajte 
natasa.turk@gzs.si.  

PREBERITEOGLAS 
EEN-04 Dobavitelji krogelnih ventilov, pnevmatskih krmilnih ventilov in končnih 

stikal 
Finska inženirska delavnica, ki proizvaja sisteme in ventile za industrijsko 
uporabo, išče nove evropske dobavitelje krogelnih ventilov, pnevmatskih 
krmilnih ventilov in končnih stikal. Prav tako je podjetje zainteresirano za 
sodelovanje z evropskim podizvajalcem za obdelavo kovin. Sodelovanje bi bilo 
v obliki sporazuma o proizvodnji ali v obliki sporazuma s podizvajalcem. Ref: 
BRFI20170223001  
PREBERITEOGLAS 

EEN-05 Proizvodno sodelovanje v avtomobilski industriji 
Južnokorejsko podjetje specializirano za proizvodnjo avtomobilskih delov, išče 
evropske partnerje, ki se zanimajo za svetovne proizvajalce originalne opreme. 

http://www.een.si/
http://www.borza.org/
http://www.borza.org/Področja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1576/Sporazum-o-proizvodnji-in-podizvajalci
http://www.borza.org/Področja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1576/Sporazum-o-proizvodnji-in-podizvajalci
http://www.borza.org/Področja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1574/Dobavitelji-ali-podizvajalci-za-proizvodnjo-majhnih-kovinskih-delov
http://www.borza.org/Področja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1574/Dobavitelji-ali-podizvajalci-za-proizvodnjo-majhnih-kovinskih-delov
http://www.borza.org/Področja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1488/Dansko-podjetje-i%c5%a1%c4%8de-partnerje-v-kovinski-industriji
http://www.borza.org/Področja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1488/Dansko-podjetje-i%c5%a1%c4%8de-partnerje-v-kovinski-industriji
http://www.borza.org/Področja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1389/Dobavitelji-krogelnih-ventilov%2c-pnevmatskih-krmilnih-ventilov-in-kon%c4%8dnih-stikal
http://www.borza.org/Področja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1389/Dobavitelji-krogelnih-ventilov%2c-pnevmatskih-krmilnih-ventilov-in-kon%c4%8dnih-stikal
http://www.borza.org/Področja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1389/Dobavitelji-krogelnih-ventilov%2c-pnevmatskih-krmilnih-ventilov-in-kon%c4%8dnih-stikal
http://www.borza.org/Področja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1370/Proizvodno-sodelovanje-v-avtomobilski-industriji


 

 

Glavni proizvodi podjetja so avtomobilski pokrovi in vrata ter tečaji prtljažnih 
vrat. Podjetje ponuja sodelovanje v okviru proizvodnega sporazuma. 
Ref:BOKR20171211001  

PREBERITEOGLAS 
EEN-06 Iščemo proizvajalce vijakov 

Avstrijsko podjetje išče podizvajalce za  izdelavo standardnih vijakov s šestrobo 
glavo, vijake, matice in podložke do 48 x 200 mm iz nerjavnega jekla, A2-70; 
A4-70. Ponudnik mora zagotavljati proizvode skladno z  AD uredbo 
(mednarodni predpisi za gradnjo kotlov). 

Dodatne informacije: ana.lucka.pirnat@gzs.si  

PREBERITEOGLAS 

 
Dodatne informacije:  
Petra Arzenšek 
Področje mednarodnega poslovnega sodelovanja 

  +386 (0)1 58 98 156 
 petra.arzensek@gzs.si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 zkovi@gzs.si

http://www.borza.org/Področja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1370/Proizvodno-sodelovanje-v-avtomobilski-industriji
http://www.borza.org/Področja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1565/I%c5%a1%c4%8demo-proizvajalce-vijakov
mailto:ana.lucka.pirnat@gzs.si
http://www.borza.org/Področja/Kovine-proizvodnja-in-obdelava/ArtMID/463/ArticleID/1565/I%c5%a1%c4%8demo-proizvajalce-vijakov
mailto:petra.arzensek@gzs.si
mailto:zkovi@gzs.si

