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Združenje kovinske industrije je član:

1. Vrh slovenskega gospodarstva: formula 6 ukrepov za gospodarsko
odličnost

Povečanje učinkovitosti javnega sektorja, sprememba dohodninske lestvice v korist neto
prejemkov, usklajevanje izobraževanja in usposabljanja na delu z razvojnimi
spremembami na trgu dela, razvoj trga kapitala z vsemi finančnimi instrumenti,
pridobivanje zaupanja in sprememba regulative, vzpostavitev okolja za domače in tuje
talente ter okrepitev menedžerskih praks so ključni ukrepi, ki tvorijo formulo uspeha za
dosego ambiciozno zastavljenih ciljev do leta 2025. Ti ukrepi so bili izpostavljeni v
sodelovanju prek 350 vodilnih predstavnikov gospodarstva, sindikatov in vlade na
današnjem 13. Vrhu slovenskega gospodarstva. Vrh je organizirala Gospodarska zbornica
Slovenije (GZS) v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji. Več na
https://vrhgospodarstva.gzs.si/.

2. POSVET 'ASM 18'
Tudi letos se je v skupni organizaciji GZS-Združenja kovinske industrije ter Fakultete za
strojništvo Univerze v Ljubljani, laboratorij LASIM, odvil tradicionalni posvet
"Avtomatizacija strege in montaže – ASM'18", ki je tokrat potekal 06. decembra
2018 na GZS v Ljubljani.
Na posvetu ASM'17 je bilo obravnavano aktualno stanje ter novosti na področju
avtomatizacije, strege in montaže s poudarkom na inteligentnih in inovativnih rešitvah,
robotizaciji in povečanju učinkovitosti proizvodnih procesov z uvajanjem principov vitke
proizvodnje. Ena izmed pomembnejših tem je potekala na temo izzivov na področju
Industrije 4.0 in tovarn prihodnosti. Pridobljena nova spoznanja bodo tako v pomoč

strokovnjakom in vodilnim delavcem pri vsakodnevnem delu v podjetjih.
Okvirni tematski sklopi na posvetu Avtomatizacija strege in montaže 2018 se je
dotaknil nekaterih naslednjih tematik: napredne tehnologije v robotskih aplikacijah,
digitalizacija procesov in vitka proizvodnja, tovarne prihodnosti in pametni gradniki ter
učinkovitost proizvodnih procesov. robotske aplikacije v stregi in montaži. Več informacij
o posvetu pa je na voljo preko uradne domače strani posveta ASM '18 http://www.posvetasm.si/.

3. Septembra smo beležili rast porabe električne energije v industriji
(vir: ZGIGM)
Avgusta in septembra smo beležili nadaljevanje rasti porabe električne energije v industriji za 5,4%,
oz. 3,0% glede na enako lansko obdobje. Pri tem so tudi neposredni odjemalci beležili rast avgusta
za 1,5% in septembra za 2,9%. Celotna poraba v Sloveniji pa avgusta narasla za 2,8% in
septembra za 1,5% glede na enako lansko obdobje.

V prvih devetih mesecih smo beležili 2,7% rast porabe električne energije v industriji glede na
enako lansko obdobje, pri neposrednih odjemalcih se je poraba povečala za 3,7%, celotna poraba
v Sloveniji pa za 2,1%.
• 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.

4. Naša Stališča…naš komentar…

(vir: GZS)

•

UO GZS o minimalni plači

Ljubljana, Člani UO GZS so na seji 5. decembra 2018 razpravljali o minimalni plači. Ocenili so, da
šok terapija, kot jo pomeni trenutni predlog novele zakona o minimalni plači, ni potrebna in bi
povzročila nepredvidene posledice. Zato so zagovarjali redno letno usklajevanje, izločanje dodatkov
naj bi se izvedlo postopoma od leta 2020 dalje. Izločitev dodatka na delovno dobo pa za
gospodarstvo ni sprejemljiva. UO je na seji imenoval tudi Strateški svet GZS za kolektivno
dogovarjanje/ bipartitni socialni dialog. Več: https://www.gzs.si/mediji/Novice/ArticleId/69054/uogzs-o-minimalni-placi.

•

Minimalna plača že sedaj 41 % višja kot v 2010

Predlog Levice o dvigu minimalne plače v letih 2019 in 2020 ni nov, je pa enako nevaren,
kot je bil pred letom dni. Je teptanje mednarodnih dogovorov o socialnem dialogu, k čemur
so se predstavniki vlade zavezali na prvi seji ESS pred dobrim tednom. Šokirani smo nad
odzivom koalicijskih strank, ki naj bi podprle tako nerazumen predlog Levice. Še na zadnji
seji (petek, 26. oktobra) smo s strani predsednika Vlade RS prejeli jasno zagotovilo, da
bodo spremembe pri minimalni plači usklajene s socialnimi partnerji. Čeprav večina
podjetij ne bo čutila dviga minimalne plače, bo to velik problem za podjetja, kjer je
ustvarjena dodana vrednost na zaposlenega pod 20.000 EUR in kjer dela 70.000
zaposlenih. Več: https://www.gzs.si/mediji/Novice/ArticleId/68491/minimalna-placa-zesedaj-41-visja-kot-v-2010.

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.

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

75%
55%
35%
15%
-5%
-25%

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

60%
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-10%
-20%

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
110%
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30%
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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

EEN-05

EEN-06

Dansko podjetje išče slovenska podjetja, ki se ukvarjajo z obdelavo kovin.
PP 49/ Država povpraševanja: Danska Poslovni interes: Dansko podjetje išče
slovenska podjetja, ki se ukvarjajo z obdelavo kovin. Dejavnost: Obdelava kovin.
PREBERITEOGLAS
Dansko podjetje išče proizvajalce kovinskih delov (upognjenih cevi,
nosilcev,...) iz nerjavečega jekla.
PP 45/ Država povpraševanja: Danska Poslovni interes: Dansko podjetje išče
proizvajalce kovinskih delov (upognjenih cevi, nosilcev,...) iz nerjavečega jekla.
Dejavnost: Obdelava kovin.
PREBERITEOGLAS
Italijansko podjetje išče slovenske dobavitelje, ki se ukvarjajo z lasersko
obdelavo kovin, barvanjem kovin ter oblikovanjem (upogibanjem) in
varjenjem pločevine.
PP 42/ Država povpraševanja: Italija Poslovni interes: Italijansko podjetje išče
slovenske dobavitelje, ki se ukvarjajo z lasersko obdelavo kovin, barvanjem
kovin ter oblikovanjem (upogibanjem) in varjenjem pločevine. Dejavnost:
Obdelava kovin.
PREBERITEOGLAS
Dansko podjetje išče poslovnega podjetje iz Slovenije, ki se ukvarja z
izdelavo kovinskih ogrodij za področje avtomobilske industrije.
PP 63/ Država povpraševanja: Danska Poslovni interes: Dansko podjetje išče
poslovnega podjetje iz Slovenije, ki se ukvarja z izdelavo kovinskih ogrodij za
področje avtomobilske industrije. Dejavnost: obdelava kovin.
PREBERITEOGLAS
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
Podjetje iz Izraela išče proizvajalce, distributerje ter podjetja, ki se
ukvarjajo s HVAC sistemi.
PP 57/ Država povpraševanja: Izrael Poslovni interes: Podjetje iz Izraela išče

EEN-07

proizvajalce, distributerje ter podjetja, ki se ukvarjajo s HVAC sistemi.
Dejavnost: Proizvodnja klimatskih naprav in toplotnih črpalk.
PREBERITEOGLAS
Švedsko podjetje išče dobavitelje delov za avtomobile
PP 41/ Država povpraševanja: Švedska Poslovni interes: Švedsko podjetje išče
dobavitelje delov za avtomobile. Dejavnost: Proizvodnja izdelkov za
avtomobilsko industrijo.
PREBERITEOGLAS
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