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Združenje kovinske industrije je član:

1. 10 najpogostejših vprašanj in odgovorov o GDPR
Gospodarska zbornica Slovenije je objavila 10 najpogostejših vprašanj in odgovorov
o GDPR, ki je kratica za General Data Protection Regulation oz. za Splošno uredbo o
varstvu podatkov (Uredba 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27.april 2016
o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov
ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES ( nadaljevanju: Uredba GDPR)) ter se je začela
uporabljati s 25. majem 2018.
Vse informacije glede Uredbe najdete na tej povezavi.

2. Februarja in marca smo beležili visoko rast porabe električne
energije v industriji
(vir: ZGIGM)

Po januarskem izrazitem padcu smo februarja in marca 2018 ponovno beležili rast porabe
električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje. Visoka rast je bila pogojena
tudi z izrazito nižjimi letošnjim povprečnimi temperaturami (še posebej v marcu) glede na
lanska meseca. Njihov vpliv s korekcijami vezanimi na oceno učinka toplotnih črpalk za
ogrevanje na porabo električne energije, verjetno nismo uspeli v celoti eliminirati.
Tako smo februarja beležili 10,1% in marca 13,7% rast porabe električne energije v
industriji glede na enako lansko obdobje. Ob tem smo z nekoliko s spremenjeno korekcijo
vpliva toplotnih črpalk korigirali tudi januarski podatek. Pri neposrednih odjemalcih je rast
februarja znašla 4,5%% in marca 8,3%. Celotna poraba pa je februarja dosegla rast 7,0%
in marca 12,1% glede na lansko obdobje.
V prvem trimesečju smo beležili 3,6% rast porabe električne energije v industriji glede na
enako lansko obdobje, pri neposrednih odjemalcih se je poraba povečala za 5%, celotna
poraba v Sloveniji pa za 3,4%.

• 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)

• Dodatnih 50 milijonov evrov za nedelo
Visok dvig denarne socialne pomoči bo znižal število tistih, ki se bodo aktivno zavzemali
za novo zaposlitev. Od leta 2011 se je višina denarne socialne pomoči povišala kar za dve
tretjini, medtem ko so se cene življenjskih potrebščin povečale le za 8,5 odstotka.
Preberite več.
•

Aktivna politika zaposlovanja: oblikovanje ukrepov, ki bodo aktivirali
dolgotrajno brezposelne in spodbudili delodajalce k zaposlovanju
V letu 2017 je ZRSZ realiziral skupaj 25.038 vključitev v programe aktivne politike
zaposlovanja. S pomočjo programov se je zaposlilo 16.569 brezposelnih oseb. Na podlagi
ugotovitev ZRSZ so najuspešnejši programi Usposabljanje na delovnem mestu in Delovni
preizkus, ki potekajo pri konkretnih delodajalcih na konkretnem delovnem mestu. K
uspešnosti Usposabljanja na delovnem mestu je zagotovo pripomoglo določilo, da mora
delodajalec zaposliti določen delež vključenih oseb, preden lahko ponovno kandidira na
javno povabilo. Več na tej povezavi…

•

Praktično izobraževanje: prenos dela izobraževalnega procesa v prakso
v podjetjih

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je aktiven partner pri ponovnem uvajanju
vajeništva v Sloveniji.
Z vajeništvom smo pričeli v šolskem letu 2017/2018 s ciljem:
·
boljše
usposobljenosti
mladih
glede
na
potrebe
gospodarstva
· lažji prehod med izobraževanjem in delom: zgodnejša poklicna socializacija
· zgodnejše zaposlovanje mladih in bolj usklajena ponudba in povpraševanje po kadrih.
Več…

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

4. 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:
http://www.gzs.si/skupne_naloge/pravni_portal/vsebina/Sidelodajalec/Pla%C4%8Dni-ka%C5%BEipot.

5. Povabimo vas…
(vir: GZS-CEMP)
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7. Vrh malega gospodarstva: Začimbe za gospodarsko uspešnost
Na Vrhu malega gospodarstva bo priložnost, da malo gospodarstvo
najuspešnejše stranke na volitvah seznani s 7 ključnimi potrebnimi ukrepi
za izboljšanje podjetniškega okolja, ki jih bomo na dogodku
izglasovali. Prijavite se na tematska mreženja: prodor na tuje trge,
sodelovanje z velikimi podjetji, gverilske metode prodaje ter Infopika
svetovanja v živo. Ne zamudite predavanja Aleša Lisca (Lisac&Lisac)
na temo Kako začiniti svoje poslovanje. V okviru dogodka bo tudi letno
srečanje imetnikov certifikata Excellent SME in podelitev nagrad
Excellent SME.

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

Pričakovane cene
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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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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

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

EEN-02

EEN-03

EEN-04

Dansko podjetje išče partnerje v kovinski industriji
Dansko podjetje, ki je specializirano za dobavo komponent 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
Belgijsko podjetje, ki se ukvarja z oblikovanjem in proizvodnjo
kaminov, išče podjetja, ki se ukvarjajo z laserskim rezanjem in
varjenjem različnih jeklenih komponent.
PP 20 / Država povpraševanja: Belgija Poslovni interes: Belgijsko podjetje, ki
se ukvarja z oblikovanjem in proizvodnjo kaminov, išče podjetja, ki se
ukvarjajo z laserskim rezanjem in varjenjem različnih jeklenih komponent.
Dejavnost: Obdelava kovinskih izdelkov.
PREBERITEOGLAS
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
Proizvodno sodelovanje v avtomobilski industriji
Južnokorejsko podjetje specializirano za proizvodnjo avtomobilskih delov,
išče evropske partnerje, ki se zanimajo za svetovne proizvajalce originalne
opreme. Glavni proizvodi podjetja so avtomobilski pokrovi in vrata ter tečaji
prtljažnih vrat. Podjetje ponuja sodelovanje v okviru proizvodnega
sporazuma. Ref:BOKR20171211001
PREBERITEOGLAS

EEN-05

EEN-06

Proizvajalec motorjev in menjalnikov
Britansko podjetje, išče proizvajalca motorjev in menjalnikov in sicer podjetje
želi najti uveljavljenega proizvajalca za izdelavo motorjev in menjalnikov za
uporabo pri gibanju, premikanju ali namestitvi, kjer lahko uporabnik izbere
pogonsko ali menjalno enoto. Podjetje ponuja sodelovanje v okviru
proizvodnega sporazuma. Ref:BRUK20171116001
PREBERITEOGLAS
Proizvajalci kovinskega pokrova za samopostrežno pijačo
Španski proizvajalec tehnologije za pijačo in samopostrežne pijače, išče
proizvajalca kovinskega pokrova za samopostrežno pijačo, ki je odporen na
toploto. Proizvajalec ponuja sodelovanje v okviru proizvodnega sporazuma.
Ref:BRES20180104001
PREBERITEOGLAS

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

zkovi@gzs.si

