
 

 

 

Združenje kovinske industrije 

Dimičeva 13  1504 Ljubljana  T: (01) 58 98 308, 58 98 200  F: (01) 58 98 200  info@gzs.si  www.gzs.si 

 

 

 

 
 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Združenje kovinske industrije je član:   

 

 

€-VOX @ GLAS KOVINARJEV 
 

 Informacije za člane Združenja kovinske industrije  

 
 
 
 
 
 

September - Oktober 2017 

 
 
 

Vsebina: 
 

1. Strateške smernice za panoge slovenske kovinsko 

predelovalne industrije 2017-2020: PUBLIKACIJA! 

2. skillME: Mednarodna zaključna konferenca uspešno izpeljana! 

3. Srečanje slovenskih in avstrijskih »kovinarjev« 

4. Naša stališča, naš komentar…: Vrh slovenskega gospodarstva 

5. »Plačni kažipot« 

6. Zakonodajni kompas 

7. Povabimo vas:  obisk ene izmed največjih francoskih 

gradbenih in inženiring skupin (b2b) 

8. Poslovne tendence v naših dejavnostih 

9. Borza poslovnih priložnosti 



 

 

1. Strateške smernice za panoge slovenske kovinsko predelovalne 
industrije 2017 - 2020 

 

Na Združenju kovinske industrije smo pripravili publikacijo »Strateške smernice za 

panoge slovenske kovinsko predelovalne industrije za obdobje 2017–2022«, ki 

je rezultat skupnega dela ter inovativnega in dolgoročnega razmišljanja vodstva in 

članstva GZS-Združenja kovinske industrije, kompetentnih inštitucij znanja ter 

najmočnejših in najvplivnejših predstavnikov podpornega okolja, s prispevkom katerih 

smo kovinarji strnili svoja spoznanja in mnenja ter na podlagi širokega konsenza oblikovali 

videnja za prihodnost slovenske kot tudi globalne kovinske industrije. 

Dokument nagovarja priložnosti in izzive, s katerimi se bo po analizah trendov, 

ugotovitvah nacionalnih in evropskih strateških dokumentov ter napovedih 

strokovnjakov kovinska industrija srečevala v obdobju 2017–2022. Obenem 

izpostavlja njene prednosti in opozarja na nevarnosti ter ponuja sistemski pristop ter 

sistematičen nabor področij za opredelitev ciljev do leta 2022. Pomeni temelj, na 

katerem bodo različni deležniki organizirano podprli pomemben segment slovenske 

industrije pri pridobivanju in utrjevanju njegovih konkurenčnih prednosti ter ustvarili 

pogoje, v katerih bodo podjetja slovenske kovinske industrije lažje dosegala 

rast, razvoj in uspeh na globalnem trgu. 

 

Celoten dokument je dostopen na povezavi: 

https://www.gzs.si/zdruzenje_kovinske_industrije/vsebina/Publikacije-in-

katalogi/Strategija-kovinske-industrije.  

 

 

2. USPEŠNO IZPELJANA MEDNARODNA ZAKLJUČNA KONFERENCA 
PROJEKTA skillME 

 
 
ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA skillME je potekala v sredo, 4. oktobra 
2017, na Gospodarski zbornici Slovenije in je bila namenjena podrobnejši 
predstavitvi izvedenih usposabljanj ter rezultatov projekta. Na konferenci so tako bili 
prisotni projektni partnerji iz držav partneric, domači in tuji predavatelji, udeleženci iz 
podjetij, inštitucij in javnih zavodov ter nekateri eminentni gostje, ki so prišli pozdraviti 
vse prisotne udeležence. 
 
Na konferenci so bili predstavljeni nekateri ključni rezultati ter dosežki triletnega projekta 
skillME, vabljeni predavatelji pa so z nami podelili nekatere dobre prakse, ki so jih pridobili 
tekom trajanja celotnega projekta.  
 
Celoten prispevek o poteku konference ter vsebinski del pa bo na voljo kmalu na spletni 
strani projekta: https://www.gzs.si/skill-me-slo/vsebina/Dogodki.  
 

https://www.gzs.si/zdruzenje_kovinske_industrije
https://www.gzs.si/zdruzenje_kovinske_industrije/vsebina/Publikacije-in-katalogi/Strategija-kovinske-industrije
https://www.gzs.si/zdruzenje_kovinske_industrije/vsebina/Publikacije-in-katalogi/Strategija-kovinske-industrije
https://www.gzs.si/skill-me-slo/vsebina/Dogodki


 

 

 
Strokovna služba ZKovI 

 

3. Srečanje slovenskih in avstrijskih »kovinarjev« 

 

Želite na enostaven način navezati poslovne stike z avstrijskimi kovinarji, ki iščejo 
dobavitelje ter prodajne oziroma razvojne partnerje iz Slovenije? 

 
ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana, v sodelovanju z GZS-Združenjem kovinske industrije ter 

Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, 
 

Vas vljudno Vabi na tradicionalno srečanje kovinarjev in 

 
B2B pogovore 

v ponedeljek, 23. oktobra 2017, ob 10:00 uri, 
v hotelu Habakuk v Mariboru. 

 
 

Prijavnico dobite ter izpolnite na 
povezavi  http://www.advantageaustria.org/si/events/Prijavni_formular-slo.pdf in jo pošljete na: 

Tomaž Sitar, ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana: ljubljana@advantageaustria.org   ali 

Gregor Primc, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije: gregor.primc@ozs.si   ali 

Željko Jokić, Združenje kovinske industrije pri GZS: zeljko.jokic@gzs.si  

s pripisom, s katerimi avstrijskimi podjetji bi se želeli srečati. V primeru dodatnih vprašanj pa 
lahko pokličete na 01/810 93 61. 

 
Veselimo se srečanja z Vami! 

 
 

http://www.advantageaustria.org/si/events/Prijavni_formular-slo.pdf
mailto:ljubljana@advantageaustria.org
mailto:gregor.primc@ozs.si
mailto:zeljko.jokic@gzs.si
mailto:ljubljana@advantageaustria.org
mailto:ljubljana@advantageaustria.org
mailto:ljubljana@advantageaustria.org
mailto:ljubljana@advantageaustria.org


 

 

4. Naša Stališča…naš komentar… 

(vir: GZS) 
 

• Podjetja spodbujajo vlado, da večji del nagrade za 
uspešnost dobijo zaposleni 
Zato je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) ministrstvu za finance poslala 
predlog, po katerem bi podjetja lažje izplačala višji regres in 13. Plačo. Več 
 

• Priprave na Vrh slovenskega gospodarstva so se začele 
Strokovne službe GZS so v zadnjih dneh pripravile iztočnice za vsebinske 

predloge na letošnjem Vrhu slovenskega gospodarstva (VSG), ki bo 22. 

novembra. Preberite več 

• Ne raste samo BDP, ampak rastejo tudi plače 
Gospodarska zbornica Slovenije ugotavlja, da so plače že lani rasle, rastejo pa 

tudi letos, in to ne le nominalno, temveč tudi realno. Preberite več 

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

 

6. Zakonodajni kompas 

(vir: pravna služba GZS) 
 
Izšla je nova številka biltena "Zakonodajni kompas". Spodaj si lahko preberete nekaj 
zanimivih in koristnih vsebin. 

 
 
 

https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=5180&l=33945&ce=447672060
https://www.gzs.si/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji/Novice/ArticleId/61462/priprave-na-vrh-slovenskega-gospodarstva-so-se-zacele
https://www.gzs.si/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji/Novice/ArticleId/61462/priprave-na-vrh-slovenskega-gospodarstva-so-se-zacele
https://www.gzs.si/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji/Novice/ArticleId/61482/ne-raste-samo-bdp-ampak-rastejo-tudi-place
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


 

 

NAŠI DOSEŽKI 
 
Nov izobraževalni center v Postojni 

V Postojni so odprli Izobraževalni center sodobnih tehnologij (ICST). Gre za investicijo, 

vredno 2 mio evrov, pri kateri je GZS sodelovala od začetka. GZS je predstavljala vez med 

Šolskim centrom Postojna, ki je nosilec projekta, in gospodarstvom. S pomočjo te naložbe 

bodo posodobili programe izobraževanja s področja strojništva, povečali privlačnost vpisa 

v programe strojništva, pridobili bolj kompetenten in zaposljiv kader ter možnost 

usposabljanja kadrov iz podjetij v ICST, kar bo zmanjšalo finančno breme podjetij in ne 

bo oviralo delovnega procesa.  

 

GZS zaslužen za večino pogodb o vajeništvu 

Z intenzivnim informiranjem (komuniciranje je bilo oteženo zaradi nedostopnosti osebnih 

podatkov učencev) smo uspeli povezati zainteresirane delodajalce s starši in otroki. To se 

odraža v sklenjenih 47 vajeniških pogodbah od skupno 53 (ostalih 6 pogodb je bilo 

registriranih pri Obrtni zbornici Slovenije). Zakon o vajeništvu je bil namreč sprejet 8. maja 

2017, v času, ko so bili učenci zadnjih razredov osnovnih šol že odločeni, v katere 

programe izobraževanja se bodo vpisali. 

 
 

PREDPISI… 

 

SPREJETI PREDPISI 

Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti 

dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku 

posredovanja zaposlitve Pravilnik določa namen, vsebino in način sporočanja podatkov 

o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, 

način javne objave prostega delovnega mesta pri zavodu in postopek posredovanja 

zaposlitve.Več  

 

Uredba o zelenem javnem naročanju 

Uredba ureja zeleno javno naročanje, to je naročanje, pri katerem naročnik po Zakonu o 

javnem naročanju naroča blago, storitve ali gradnje, ki imajo v primerjavi z običajnim 

blagom, storitvami in gradnjami v celotni življenjski dobi manjši vpliv na okolje in 

zagotavljajo varčevanje z naravnimi viri, materiali in energijo ter imajo enake ali boljše 

funkcionalnost. Namen te uredbe je zmanjšati negativen vpliv na okolje z javnim 

naročanjem okoljsko manj obremenjujočega blaga, storitev in gradenj, izboljšati okoljske 

značilnosti obstoječe ponudbe in spodbujati razvoj okoljskih inovacij in krožno 

gospodarstvo ter dajati zgled zasebnemu sektorju in potrošnikom. 

Več 

 

https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=5180&l=33943&ce=447672060
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=5180&l=33944&ce=447672060


 

 

7. POVABIMO VAS… 

Vir (CEMP, GZS) 

 

19 

OKTOBER 

2017 

 

1 na 1 srečanja s francosko gradbeno skupino 
Kraj: GZS, Dimičeva 13, Ljubljana (sejna soba v pritličju) 

Organizator: Mednarodno poslovanje/CEMP 

Kontakt: Mojca Osojnik, 01 58 98 101, mojca.osojnik@gzs.si 

 

Spoštovani! 

 

Vljudno vabljeni na 1 na 1 srečanja slovenskih podjetij s predstavnico nabavne službe ene 

največjih francoskih gradbenih in inženiring skupin.  Skupina deluje v 120 državah, 

ima 19.000 zaposlenih in 3,5 mlrd € prometa. 

Podjetje išče dobavitelje oz. podizvajalce (prednost podjetja z izkušnjami v dobavi 

blaga in z izvedbo storitev v Franciji) za naslednja področja: 

  

1.       Stavbno pohištvo (Okna iz aluminija, lesa, pvc, fasade, kompozitni paneli, obešane 

fasade  (curtain wall), talne lesene obloge) 

2.       Kovinski izdelki (jeklene konstrukcije, ograje) 

3.       Notranja oprema (pohištvo) 

4.       Elektroinštalacije 

5.       Protihrupne ograje za ceste (iz energijsko učinkovitih materialov) 

6.       Oprema za industrijske kuhinje (šole, restavracije, hoteli..) – oprema za  

kuhanje, peko, hlajenje… 

  

Individualni razgovori bodo potekali v četrtek, 19. oktobra 2017 med 12.15  in 16.00 

uro na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana po vnaprej pripravljenem razporedu in po 

potrditvi s strani francoskega sogovornika. 

  

KOTIZACIJA: Za člane GZS je udeležba na dogodku brezplačna, za nečlane pa 

kotizacija znaša 100,00 EUR za posameznega udeleženca (DDV je vključen v ceno). 

Kotizacijo poravnate ob prijavi na TRR GZS: 02924-0017841495, sklic: 1510-5378. 

  

V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje, se prosimo PRIJAVITE najkasneje 

do 14. oktobra 2017. 

  

https://www.gzs.si/Dogodki?OrganizatorID=42
https://www.gzs.si/skupne_naloge/mednarodno_poslovanje/Obrazec/1-na-1-sre%C4%8Danja-s-francosko-gradbeno-skupino


 

 

Za dodatne informacije se obrnite na: ga. Mojca Osojnik, T: 01 58 98 101, 

E: mojca.osojnik@gzs.si 

 

 

8 

NOVEMBER 

2017 

B2B srečanja s tajvanskimi podjetji 
 

Kraj: Gospodarska zbornica Slovenije, dvorana A (1. nadstropje GZS) 

Organizator: Mednarodno poslovanje/CEMP 

Kontakt: Nataša Turk, 01 58 98 152, natasa.turk@gzs.si 

 

Vljudno vabljeni na individualna B2B srečanja s tajvanskimi podjetji, ki jih organizira 

Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju s Taiwan External Trade Development Council. 

 

sreda, 8. novembra 2017 v Ljubljani med 9.00 in 14.00 uro, na GZS, dvorana 

A (1. nadstropje) 

 SLOVENSKIM PODJETJEM SE BODO 

PREDSTAVILI TAJVANSKI 

PROIZVAJALCI: 

• strojev za brizganje plastike, 

vrtanje, namiznih brusilnikov, 

ročnih orodij, 

• varnostne opreme (inšpekcijske 

kamere, šifrirana komunikacija), 

• kvarčnih oscilatorjev, 

• pametnih, LED cestnih razsvetljav, 

• gredi, zlitin, železnine, 

• kovinskih rezervnih delov za 

avtomobile, motorje, testerjev in 

merilnikov, 

• vijačnega materiala, izvijačev, 

slepih zakovic, 

• gospodinjskih aparatov za sušenje 

hrane, kuhanje na sopari, ipd., 

• tehničnega tekstila, 

• koles, delov za kolesa, opreme za 

fitnes in dobro počutje, 

• nožev, škarij in rezil za potapljanje, 

ribištvo. 

           

  

mailto:mojca.osojnik@gzs.si
https://www.gzs.si/Dogodki?OrganizatorID=42


 

 

Podrobnejša predstavitev tajvanskih podjetij je na razpolago v seznamu udeležencev ali 

obširnejšem predstavitvenem katalogu. 

 

PRIJAVA NA DOGODEK: Udeležbo na B2B srečanjih potrdite preko spletne prijavnice, v 

kateri označite podjetja, s katerimi se želite srečati. Časovni razpored individualnih B2B srečanj vam 

bo organizator posredoval najkasneje do 25. oktobra 2017. 

KOTIZACIJA: Udeležba predstavnikov slovenskih podjetij na dogodku je brezplačna, saj stroške 

organizacije dogodka krijejo partnerji dogodka. 

ODJAVA Z DOGODKA: Odjava udeleženca z dogodka brez finančnih posledic je mogoča le preko  

e-sporočila na naslov natasa.turk@gzs.si, najkasneje do 23. oktobra 2017. V primeru, da 

udeleženec sodelovanja na dogodku ne odpove v navedenem roku in obliki, mu organizator 

dogodka zaračuna  50,00 EUR  (DDV vključen) režijskih stroškov na posameznega ne odjavljenega 

udeleženca. 

VEČ INFORMACIJ: GZS, Nataša Turk, E natasa.turk@gzs.si, T 01 58 98 152. 

 

 
Vljudno vabljeni! 

 
 

8. 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/Portals/159/1-CEMP/DOKUMENTI/GDS_seznam%20TW%20podjetij%201.docx
https://www.gzs.si/Portals/159/Katalog%20TW%20podjetij_FINAL_2.pdf
https://www.gzs.si/skupne_naloge/mednarodno_poslovanje/Obrazec/B2B-Tajvan/DogodekID/1993/DogodekTabID/52840
mailto:natasa.turk@gzs.si
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9. 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 SLOVAŠKI PROIZVAJALEC ULITKOV IZ ALUMINIJEVIH ZLITIN, IŠČE 

POTENCIALNE POSLOVNE PARTNERJE 

Ref. številka: BOSK20170206002 Podjetje išče potencialne partnerje s področja 

avtomobilizma, vetrne energije ter gradbenih in kmetijskih strojev v okviru 
proizvodnega sporazuma. Celoten opis na sledeči povezavi:  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b23fa48-763c-4b45-

bd01-bf1d83aa19fe?OrgaId=si00136 
 

EEN-02 OBDELOVANJE KOVIN -SODELOVANJE 

Poljski obdelovalec kovin (rezanje vrtenje, mletje, klesanje itd) išče distributerje in 

zastopnike ter partnerje za sporazum o proizvodnji (nudi obdelavo/izdelavo kovin 
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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

http://www.een.si/
http://www.borza.org/
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b23fa48-763c-4b45-bd01-bf1d83aa19fe?OrgaId=si00136
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b23fa48-763c-4b45-bd01-bf1d83aa19fe?OrgaId=si00136


 

 

skladno z individualnim dogovorom). Ref.št. BOPL20170203002 

Na: http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c67af0a1-d242-
4082-9f47-3e22158f7172?OrgaId=si00136 

 

EEN-03 Romunski distributer z izkušnjami pri prodaji strojnih orodij, programske opreme in 
storitev, povezanih z njimi, išče 3D merilne stroje, dobavitelje ali proizvajalce 

merilnih in kontrolnih naprav za sklenitev sporazuma o distribucijskih storitvah. 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3cb680b3-4e7d-49a0-
be55-0330f43a1ed1?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799  

 
 
Dodatne informacije:  
Petra Arzenšek 
Področje mednarodnega poslovnega sodelovanja 

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