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Vsebina: 
 

1. Že 50-ič podeljene »Nagrade GZS za izjemne 

gospodarske in podjetniške dosežke«: nagrado prejela 

tudi tri »kovinarska« podjetja! 

2. Januarja beležen padec porabe električne energije v 

industriji 

3. Naša stališča, naš komentar…: napotitev delavcev v 

tujino.. 

4. »Plačni kažipot« 

5. »Aktualno« z GZS: Inovacije 2018, aktualni razpisi,… 

6. Povabimo vas: Hannover Messe 2018, »Potencial 45+,… 

7. Poslovne tendence v naših dejavnostih 

8. Borza poslovnih priložnosti 

 



 

 

1. Že 50. podeljene »Nagrade GZS za izjemne gospodarske in 
podjetniške dosežke« 

V ponedeljek 26. marca 2017 so bile podeljene že 50. Nagrade GZS za izjemne 
gospodarske in podjetniške dosežke. Na jubilejni prireditvi v Gallusovi dvorani 
Cankarjevega doma se je na enem največjih dogodkov gospodarstva zbralo prek 1.200 
udeležencev. 1 gospodarstvenica in 8 gospodarstvenikov je stopilo iz okvirja in prejelo 

nagrado GZS za leto 2017. Med njimi najdemo tudi tri kovinarska podjetja. 

Nagrajenci so:  
 

• Rado Čulibrk, direktor, NIKO, d.o.o. Železniki 

 

 

 

»V poslu dajem prednost razumu. Moraš pa  

posel tudi čutiti, moraš ga živeti, če ga ne,  

ne boš uspel.«  

 

Več o nagrajencu 

 

• Ivan Kralj, direktor, Arex d.o.o. Šentjernej 

 

 

 

»Posel je strast in ne le izziv.«  

 

Več o nagrajencu 

 

• Iztok Špan, direktor, Tajfun Planina d.o.o. 

 

 

 

»V poslu dajem prednost strasti,  

razum pa mora biti tehnična izpeljava 

prvega.«  

 

Več o nagrajencu 

 

ISKRENE ČESTITKE NAGRAJENCEM TUDI V IMENU 

ZDRUŽENJA KOVINSKE INDUSTRIJE!! 

Več o Nagradah pa na povezavi https://nagrada.gzs.si/. 

https://nagrada.gzs.si/vsebina/Nagrajenci-GZS-2017/Rado-%C4%8Culibrk
https://nagrada.gzs.si/vsebina/Nagrajenci-GZS-2017/Ivan-Kralj
https://nagrada.gzs.si/vsebina/Nagrajenci-GZS-2017/Iztok-%C5%A0pan
https://nagrada.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=6208&l=41325&ce=445011200


 

 

2. Januarja beležen padec porabe električne energije v industriji 

(vir: ZGIGM) 

 

Po trinajstih mesecih zaporedne rasti je bil januarja 2018 zabeležen padec porabe 

električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje in je dosegel krepkih 11,6% 

(decembra smo beležili rast 4,2%).  

 

Pri tem je potrebno dodati, da je bil lanskega januarja zabeležen zelo velik skok porabe, 

ki je znašala 15,9%, zato letošnji padec porabe ni toliko presenetljiv. Neposredni odjemalci 

so beležili rast 2,2% (decembra 7,4%), glede na enako lansko obdobje. Celotna poraba 

pa je bila januarja padla za 7,0% (decembra je narasla za 2,3%) glede na enako obdobje 

v lanskem letu. 

 

 

 

• 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) 
 

• Napotovanje delavcev je zavira poslovnim priložnostim v 
tujini 
Zaradi nepripravljenosti državnih organov na uvedbo novih pravil s področja 
čezmejnega opravljanja storitev, ki je v veljavo stopilo s 1.1.2018, so podjetja v 
precej negotovem položaju. Takšno stanje ogroža tako zaposlene v gospodarstvu 
kot gospodarstvo samo, ki si želi izvajati obveznosti skladno z veljavno zakonodajo 
oziroma spoštovati veljavne predpise. Nujno je vzpostaviti enoten in pregleden 
sistem, ki bo podjetja podpiral pri izkoriščanju novih poslovnih priložnosti v tujini. 
Več...  

 
 

• Podaljšanje omejitev zaposlovanja Hrvatov avtogol za 
slovensko gospodarstvo 
GZS absolutno nasprotuje nesmiselnim političnim odločitvam, ki lahko že 
jutri ogrozijo pozitivne gospodarske napovedi za Slovenijo.  Sredina 
odločitev vlade v odstopu o sprejemu Zakona o spremembi Zakona o 
podaljšanju prehodnega obdobja na področju prostega gibanja državljanov 
Republike Hrvaške in njihovih družinskih članov nas je negativno 
presenetila. Ne razumemo, v čigavem interesu je bila sprejeta odločitev. 

 

 

• Kljub Cerarjev odstopu naj vlada tekoče deluje  
Na GZS ocenjujemo, da odstop predsednika vlade Mira Cerarja tri mesece 
pred predvidenimi rednimi volitvami za Slovenijo ne prinaša večjih tveganj 
in tudi ne večje negotovosti za gospodarstvo. Nenazadnje smo vstopili že v 
predvolilni čas, ko je politika bolj osredotočena na prihodnja štiri leta.  

 
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/Si-
delodajalec/Pla%C4%8Dni-ka%C5%BEipot.  

https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=6066&l=40255&ce=444977868
http://www.gzs.si/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji
http://www.gzs.si/skupne_naloge/pravni_portal/vsebina/Si-delodajalec/Pla%C4%8Dni-ka%C5%BEipot
http://www.gzs.si/skupne_naloge/pravni_portal/vsebina/Si-delodajalec/Pla%C4%8Dni-ka%C5%BEipot


 

 

5. »Aktualno« z GZS… 

(vir: GZS) 

Regionalni razpisi za inovacije 2018  

 

Imate inovacijo in bi z njo želeli kandidirati na razpisu?  

 

V letošnjem letu razpisujemo inovacijski izziv: inovacije krožnega gospodarstva. 

Prijavitelj se prijavi na razpis v regiji, v kateri ima uradno prijavljen sedež poslovnega 

subjekta.  

 

Prijavite lahko: 

- Produktno inovacijo 

- Procesno inovacijo 

- Trženjsko inovacijo 

- Organizacijsko inovacijo 

- Kombinacijo naštetih inovacij 

 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani posamezne območne / regionalne 

gospodarske zbornice. 

 
KJE ter več informacij, KAKO se lahko prijavim pa na tej povezavi…  

 

 

Na voljo več kot 170 milijonov evrov sredstev  
Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v prvi 
polovici leta pripravljajo kopico razpisov. 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v prvi polovici leta 
objavilo več razpisov s področja internacionalizacije, podjetništva, 
konkurenčnosti in tehnologije, regionalnega razvoja, turizma in 
lesarstva.  

Kaj bo na voljo? 
Celotni članek dostopen na tej povezavi! 

 

Vključevanje vajeništva in praktičnega usposabljanja z delom v 
sisteme poklicnega izobraževanja in usposabljanja  
Na konferenci, ki je potekala 21. marca 2018 v Ljubljani, je prek 100 udeležencev razpravljalo 
o modelih praktičnega usposabljanja z delom/vajeništva, ki naj bi se razvili v posameznih 
državah v prihodnosti. Predstavljena so bila tudi priporočila za nadaljnji razvoj…  

Preberite več  

https://www.gzs.si/skupne_naloge/inovativna_slovenija/Novice/ArticleID/63453/razpis-za-inovacije-2018
https://www.gzs.si/skupne_naloge/inovativna_slovenija/Novice/ArticleID/63453/razpis-za-inovacije-2018
https://www.gzs.si/Portals/SN-informacije-Pomoc/Vsebine/GG/2018-februar/38-39-razpisi.pdf
https://www.gzs.si/mediji/Novice/ArticleId/64569/vkljucevanje-vajenistva-in-prakticnega-usposabljanja-z-delom-v-sisteme-poklicnega-izobrazevanja-in-usposabljanja
https://www.gzs.si/mediji/Novice/ArticleId/64569/vkljucevanje-vajenistva-in-prakticnega-usposabljanja-z-delom-v-sisteme-poklicnega-izobrazevanja-in-usposabljanja
https://www.gzs.si/mediji/Novice/ArticleId/64569/vkljucevanje-vajenistva-in-prakticnega-usposabljanja-z-delom-v-sisteme-poklicnega-izobrazevanja-in-usposabljanja


 

 

6. Povabimo vas… 

                                                                                                             (vir: GZS-CEMP) 

 

23. APRIL 2018 

Mreženje na Hannover Messe 2018 / EEN Brokerage Event during 

Hannover Messe 

Datum: 23.04.2018 00:00 - 27.04.2018 00:00  

Kraj: Hannover, Nemčija 

Organizator: Mednarodno poslovanje/CEMP 

Kontakt: Vanja Bele, 01/5898 113, vanja.bele@gzs.si  

 

Evropska podjetniška mreža (EEN) in njena partnerica Gospodarska zbornica Slovenije 

vas vabita k udeležbi na mreženju, ki bo potekalo v Hannovru med največjim svetovnim 

industrijskim sejmom Hannover Messe 2018 in sejmom CeMAT, ki se letos predstavljata 

pod skupnim naslovom Industrie 4.0. meets Logistic 4.0. 

 

Prednosti udeležbe na mreženju EEN: 

-       Intenzivni poslovni individualni sestanki 

-       Lokacija dogodka je na samem sejmišču 

-       Široka podporna mreža EEN partnerjev v procesu priprave 

-       Zagotovljena strokovna pomoč na samem dogodku in po njem 

 

Za prijavo in več informacij kliknite TUKAJ. 

 

10. APRIL 2018 
Delavnice "AKTIVIRANJE POTENCIALA 45+" Strategije za upravljanje 

starejših zaposlenih 

 

Na delavnici bomo predstavili pomen izdelave in operacionalizacije strategije za uspešno 

upravljanje starejših zaposlenih in Katalog ukrepov za učinkovitejše upravljanje s 

starejšimi zaposlenimi, ki je v prvi vrsti namenjen podjetjem kot usmeritev pri ravnanju s 

starejšimi zaposlenimi. 

 

Datum: 10.04.2018 09:00 - 10.04.2018 14:00  

Kraj: RGZC, Ljubljanska 14, 3000 Celje  

Organizator: Regionalna gospodarska zbornica Celje - RGZC, ASI 

Kontakt: Petra Žnidaršič 

 

https://www.gzs.si/Dogodki/22-04-2018/obisk-sejma-hannover-messe-2018-in-cemat-ter-mrezenje-een
https://www.gzs.si/Dogodki/22-04-2018/obisk-sejma-hannover-messe-2018-in-cemat-ter-mrezenje-een
https://www.gzs.si/Dogodki?OrganizatorID=42
mailto:vanja.bele@gzs.si
https://www.gzs.si/dogodki/23-04-2018/mrezenje-na-hannover-messe-2018--een-brokerage-event-during-hannover-messe-2018
https://www.gzs.si/Dogodki/10-04-2018/delavnice-aktiviranje-potenciala-45-strategije-za-upravljanje-starejsih-zaposlenih
https://www.gzs.si/Dogodki/10-04-2018/delavnice-aktiviranje-potenciala-45-strategije-za-upravljanje-starejsih-zaposlenih
https://www.gzs.si/Dogodki/Vsi-dogodki?OrganizatorID=33


 

 

11. APRIL 2018 
5. Konferenca MSP za mikro, mala in srednja podjetja 

 

Vabimo vas na 5. konferenco MSP z naslovom »VARNO V DIGITALNO«, ki bo v sredo, 11. 

aprila v NLB Centru inovativnega podjetništva. Rdeča nit konference nosi naslov »Kako se 

spopasti s pastmi pri uvajanju novosti v varstvu osebnih podatkov (GDPR)?«. 

 

Datum: 11.04.2018 09:00 - 11.04.2018 16:00  

Kraj: NLB Center inovativnega podjetništva Ljubljana 

Organizator: Podjetniško-trgovska zbornica,  

Novinarsko središče GZS 

Kontakt: 01 58 98 312 

 
 

12. APRIL 2018 
INDIVIDUALNI POSLOVNI POSVET - NEMŠKI TRG 

 

Poznavanje trga, kamor želimo širiti poslovno dejavnost, je nujno. Nemški trg je drugačen 

od slovenskega, zato se je na širitev dejavnosti dobro ustrezno pripraviti.  

 

Datum: 12.04.2018 09:00 - 12.04.2018 15:00  

Kraj: RGZC, Ljubljanska 14, 3000 Celje  

Organizator: Regionalna gospodarska zbornica Celje - RGZC,  

Slovensko - Nemška gospodarska zbornica 

Kontakt: Polona Polc 

 

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) 
 

https://www.gzs.si/Dogodki/11-04-2018/5-konferenca-msp-za-mikro-mala-in-srednja-podjetja
https://www.gzs.si/Dogodki/Vsi-dogodki?OrganizatorID=7
https://www.gzs.si/Dogodki/12-04-2018/individualni-poslovni-posvet---nemski-trg
https://www.gzs.si/Dogodki/Vsi-dogodki?OrganizatorID=33
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Pričakovana proizvodnja

25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
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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 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.  
 
PREBERITE OGLAS 
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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

http://www.een.si/
http://www.borza.org/
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


 

 

EEN-02 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.  
 
PREBERITEOGLAS 

EEN-03 Švicarsko podjetje išče dobavitelja kovinskih profilov za solarne 
strešne sisteme. 

PP 03 / Država povpraševanja: Švica Poslovni interes: Švicarsko podjetje išče 
dobavitelja kovinskih profilov za solarne strešne sisteme. Dejavnost: Proizvodnja 
kovinskih izdelkov.  
 
PREBERITEOGLAS 

EEN-04 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 

EEN-05 Priložnost za podjetja iz kovinsko predelovalne industrije 

Avstrijsko podjetje pričakuje sredi leta 2018 naročila aluminijastih in (nerjavečih) 
jeklenih delov, za katere iščejo potencialne slovenske dobavitelje.  
 
PREBERITEOGLAS 

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.  

PREBERITEOGLAS 

EEN-07 Proizvajalci merilnih sistemov 

Nemško podjetje, specializirano za razvoj in proizvodnjo merilnih instrumentov 
za površinsko in medfazno napetost, išče proizvajalce merilnih sistemov in 
ponuja sodelovanje v okviru proizvodnega sporazuma.  

PREBERITEOGLAS 

 
Dodatne informacije:  
Petra Arzenšek 
Področje mednarodnega poslovnega sodelovanja 

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