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Vsebina: 
 
1. Kovinska industrija v letu 2013: publikacija 
2. "6 x 6 priporočil za več zdravja pri delu" 

 

 
Spoštovani! 

 
Z veseljem vam predstavljamo publikacijo Kovinska industrija v letu 2013, ki smo jo natisnili 

to jesen. Vsem podjetjem, članom s poravnanimi obveznosti do Združenja kovinske industrije pa 

prilagamo brezplačen izvod.  
 

Hkrati pa vam v sklopu promocije zdravja na delovnem mestu in projekta poZDRAV, prilagamo 
letak "6 x 6 priporočil za več zdravja pri delu« z e-naslovom zkovi@gzs.si, preko katerega 

lahko naročite brezplačna gradiva v elektronski obliki za potrebe promocije zdravja v svojem 

podjetju.  Še drobno darilo za vsakega izmed vas: posetnica s priponko "modro jabolko - 
modrijan", ki predstavlja "modrost" in zdravje kot človekovo največje bogastvo! 

 
Z lepimi pozdravi!                   

Strokovna služba ZKovI 

 

1. Kovinska industrija v letu 2013 

Na Združenju kovinske industrije smo ponovno izdelali analizo poslovanja podjetij kovinske 
industrije, in sicer za leto 2013. Namen gradiva je predstaviti osnovne podatke o gospodarjenju v 

kovinski industriji po dejavnostih oziroma podskupinah v letu 2012 ter podati trende gibanj s 
ključnimi ugotovitvami. Podane so tudi nekatere primerjave z okoljem EU. Letna raziskava kaže 

mednarodno primerjavo rezultatov panog kovinske industrije v Sloveniji in izbranih evropskih 
državah. V tabelah in grafih so podani osnovni podatki za panoge kovinske industrije, namen 

gradiva pa je predstaviti podatke o gospodarjenju in trendih v kovinski industriji po dejavnostih 

oziroma podskupinah v letu 2013. Podane so tudi nekatere primerjave z okoljem EU. 

 
Slovenska kovinska industrija se uvršča v vrh nosilnih dejavnosti predelovalne industrije tako po 
prihodku kot po izvozu. Panoge kovinske industrije so v letu 2013 predstavljale 30% prihodka, 

31% izvoza ter 33% števila zaposlenih, ustvarile pa so 30% dodane vrednosti vseh predelovalnih 

dejavnosti v Sloveniji.  Slovenska kovinska industrija je izvozno usmerjena, in sicer z neposrednim 
izvozom ustvari 2/3 svojega prihodka oz. 20 odstotkov izvoza na ravni celotne države, saj posluje 
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na svetovnem trgu in pri tem tekmujemo s konkurenco iz vsega sveta.  

 

V letu 2013 je slovenska kovinska industrija zaposlovala dobrih 52.600 ljudi, prihodki so dosegli 
7,1 milijarde €, izvoz slabih 4,7 milijard €, dodana vrednost pa je dosegla 1,8 milijarde €. 

 
Uporabili smo podatke, prejete od Agencije Republike Slovenije za javno-pravne evidence in 

storitve (AJPES) ter podatke obdelane po metodologiji GZS-SKEP. V tabelah in grafih so podani 
osnovni podatki za panoge kovinske industrije, upoštevaje podatke gospodarskih družb, ki so 

zavezane k oddaji bilančnih podatkov; niso pa zajeti podatki samostojnih podjetnikov iz 

posameznih panog dejavnosti kovinske industrije. 
 

Kot vselej so na začetku pogledi direktorjev nekaterih kovinskih podjetij na preteklo poslovno 
leto. Svoj izvod brezplačno prejmete vsi aktivni člani združenja z željo, da se primerjave vašega 

podjetja s povprečji/panogami v publikaciji nagibajo v vašo korist.  

 
Verjamemo, da vam bo priložena publikacija na kakovosten in strokoven način prikazala ter tudi 

približala stanje slovenske kovinske industrije v preteklem letu.  

 

Več konkretnih rezultatov analize si lahko pogledate v priloženi publikaciji, ki jo prejmejo vsi 
člani ZKovI. 

 

2. 6 x 6 priporočil za več zdravja pri delu"  

V sklopu projekta poZDRAV (http://pozdrav.gzs.si/slo/) in "Leta zdravja v kovinski 
industriji", smo natisnili kratek letak-informator "6 x 6 priporočil za več zdravja pri delu". 

Tematika je namenjena vsem direktorjem, vodilnim delavcem ter zaposlenim v kovinski industriji. 
Kovinska industrija, ki je eden izmed največjih delodajalcev v državi, ni izvzeta iz koncepta 

zdravja na delovnem mestu, saj se vsakodnevno srečuje z dejavniki, ki jih bomo predstavili. 
Letaki predstavljajo šest (6) tematik, in sicer:  

➢ Zdravo in uravnoteženo prehranjevanje 

➢ Gibanje za zdravje in dobro počutje 

➢ Preprečujmo poškodbe pri delu 

➢ Preprečujmo odvisnosti od alkohola, tobaka in drog 

➢ Vključimo načela ergonomije na delovno mesto 

➢ Obvladajmo stres 

 

Na letaku so informacije o gradivih, in sicer so na voljo plakati (pdf), zloženke (pdf), predstavitev 
(ppt) ter e-naslov (zkovi@gzs.si), kjer lahko brezplačna gradiva tudi naročite (v elektronski 

obliki) za potrebe promocije zdravja v svojem podjetju. Pohitite in si zagotovite materiale za 

promocijo zdravja v svojem podjetju že danes! 

 
 

Začnimo že danes in poskrbimo za več zdravja, več zadovoljstva in večjo 
storilnost v slovenski kovinski industriji! 

 

 
€-VOX pripravila:  strokovna služba ZKovI 
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