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Informacije za člane Združenja kovinske industrije

September – oktober 2018

Vsebina:
1. Dan inovativnosti 2018: 10 zlatih priznanj in posebno
priznanje za mlado podjetje
2. Septembra smo beležili skromno rast porabe električne
energije v industriji!
3. Naša stališča, naš komentar…: Dodatne ameriške sankcije
proti Rusiji morda kmalu uvedene
4. »Plačni kažipot«

5. Povabimo vas: Vse na enem mestu o zavarovanju
odgovornosti za podjetja
6. Poslovne tendence v naših dejavnostih
7. Borza poslovnih priložnosti

_________________________________________________________________________________________________
Združenje kovinske industrije je član:

1. Dan inovativnosti 2018: 10 zlatih priznanj in posebno priznanje za

mlado podjetje
V okviru Dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) 26. septembra 2018 že 16.
podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih
in javno raziskovalnih zavodih. 10 zlatih, 1 posebno priznanje, 28 srebrnih priznanj ter 3 posebna
priznanja za potencialno inovacijo krožnega gospodarstva je rezultat nacionalnega finala, v katerem
je na regionalni ravni sodelovalo 197 inovacij in 772 inovatorjev. Nagrajena je bila tudi najboljša
inovacija leta po izboru javnosti. Priznanje GZS za najboljše inovacije na nacionalni ravni predstavlja
najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v
Sloveniji. Več o samem dogodku in nagrajencih pa si lahko preberete TUKAJ.
2. Septembra smo beležili skromno rast porabe električne energije v industriji
(vir: ZGIGM)
Septembra smo že desetič zapored beležili rast porabe električne energije v industriji glede na
enako lansko obdobje, ki pa je bila z 1,1% skromnejša kot avgusta, ko smo beležili 12,2% rast. Pri
neposrednih odjemalcih smo beležili padec 1,8%, avgusta je padec zanašal 0,7%. Celotna poraba
električne energije v Sloveniji je septembra narasla za 0,6% (avgusta za 5,8%) glede na enako
lansko obdobje.

V prvih devetih mesecih smo beležili 6,9% rast porabe električne energije v industriji glede na
enako lansko obdobje, pri neposrednih odjemalcih je poraba ostala nespremenjena, celotna poraba
v Sloveniji pa je narasla za 3,6%.
• 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)

•

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…

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:
https://www.gzs.si/Portals/SN-Pravni-Portal/Vsebine/novice-

priponke/PK_2018_7.pdf.

5. Povabimo vas…

11
OKTOBER
2018

Vse na enem mestu o zavarovanju odgovornosti
za podjetja
Kraj: Dvorana E, 5. nadstropje - medetaža, Gospodarske zbornice Slovenije
Organizator: Združenje kovinske industrije
Kontakt: Željko Jokić, 01 58 98 308, zeljko.jokic@gzs.si
Spoštovani!
Želeli bi vas povabiti na zanimiv, praktičen seminar za podjetja v kovinski industriji o
zavarovanju proizvajalčeve

odgovornosti,

zavarovanju odpoklica

izdelkov in

zavarovanju odgovornosti direktorjev, ki bo organiziran v okviru GZS Združenja kovinske
industrije:
Četrtek, 11. oktobra 2018, v Ljubljani, Gospodarska zbornica Slovenije
Seminar je brezplačen, potrebna je predhodna prijava. Traja od 9.00 do 11.00 ure.
Prijava ter program najdete na tej povezavi.

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

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.
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.
PREBERITEOGLAS
EEN-03

EEN-04

EEN-05

Sporazum o proizvodnji in podizvajalci
Nemški proizvajalec strojev, specializiran za predelavo velikih in težkih strojnih
delov, išče sporazume o proizvodnji in podizvajalce.
PREBERITEOGLAS
Proizvajalec sistema za zbiranje smeti iz kovinske žice
Danski oblikovalec, ki je razvil in prodaja 3-modulni sistem za zbiranje odpadkov
in je izdelan po principu 3D upogibanja tankih kovinskih žic z majhnimi koti, išče
proizvajalca v vzhodni Evropi.
PREBERITEOGLAS
Proizvodnja metalnih proizvoda
Firma iz BiH išče partnerje v Sloveniji.
PREBERITEOGLAS

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

zkovi@gzs.si

