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Vsebina:

1. PREDSTAVITEV IZBRANIH DOBRIH PRAKS PODJETIJ KOVINSKE
INDUSTRIJE – Konferenca 3xZDRAVo, 19. oktober 2016!
2. KOVINSKA INDUSTRIJA V LETU 2015: PUBLIKACIJA

Spoštovani kovinarji,
Tudi letos z veseljem prilagamo publikacijo s podatki o poslovanju in gospodarjenju slovenskih
podjetij kovinsko-predelovalnih panog. Kratek izvleček najdete v nadaljevanju.
Zaključujemo pa z aktivnostmi na področju promocije zdravja na delovnem mestu (projekt
3XZDRAVo).
Jeseni 2016, natančneje 19. oktobra 2016 bomo v sklopu projekta 3xZDRAVo predstavili
primere izbranih dobrih praks podjetij kovinske industrije ter jih delili z vami v obliki
posebnih knjižic s primeri dobrih praks s področja medosebnih odnosov in drugih področij zdravja ,
ki jih bodo prejeli vsi obiskovalci zaključne konference.
Vse aktivne člane Združenja kovinske industrije pa bomo dodatno obdarili tudi z zbirko primerov
dobrih praks s področja ERGONOMIJE ter PLAKATI '6x6 priporočil za več zdravja pri delu'.
Več o dogodku pa najdete v nadaljevanju.
Veselimo se srečanja z vami!
Janja Petkovšek
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Združenje kovinske industrije je član:

1.

PREDSTAVITEV IZBRANIH DOBRIH PRAKS PODJETIJ KOVINSKE
INDUSTRIJE - ERGONOMSKA UREDITEV DELOVNIH MEST

19. oktobra 2016 vas v sklopu projekta 3xZDRAVo vljudno VABIMO* na predstavitev izbranih
dobrih praks podjetij kovinske industrije, ki bo potekala znotraj konference »Promocija zdravja
na delovnem mestu za preprečevanje mišično-kostnih obolenj v kovinski, gradbeni in ostalih
predelovalnih dejavnostih«**.
Tudi za vašo pomočjo smo zbrali primere dobrih praks in preverjene učinkovite rešitve s
področja obvladovanja ergonomskih, individualnih in drugih zdravstvenih tveganj v podjetjih
slovenske kovinske industrije. Vse pridobljene rezultate bi vam zato radi predstavili ter jih delili z
vami v obliki knjižic primerov dobrih praks s področja medosebnih odnosov in drugih
področij zdravja, ki jih bodo prejeli vsi obiskovalci zaključne konference.
Vse aktivne člane Združenja kovinske industrije pa bomo obdarili tudi z zbirko primerov dobrih
praks s področja ERGONOMIJE ter PLAKATI '6x6 priporočil za več zdravja pri delu'.

Veselimo se srečanja z vami!

Začnimo že danes in poskrbimo za več zdravja, več zadovoljstva in večjo
storilnost v slovenski kovinski industriji!
Povabilo* ter program** z vsemi informacijami sta priloženi k materialom tega glasila.

2. Analiza poslovanja podjetij kovinske industrije
Na Združenju kovinske industrije smo tudi letos izdelali analizo poslovanja podjetij kovinske
industrije, in sicer za preteklo poslovno leto. Osnovni namen gradiva je predstaviti osnovne
podatke* o gospodarjenju v kovinski industriji po dejavnostih oziroma podskupinah v letu 2015 ter
podati trende gibanj s ključnimi ugotovitvami. 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 2015. Podane so tudi nekatere
primerjave z okoljem EU.
Kot vselej pa 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.
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Kratek povzetek leta 2015:
»Slovenska kovinska industrija se uvršča v vrh nosilnih dejavnosti predelovalne industrije tako po
prihodku kot po izvozu. Panoge kovinske industrije so v letu 2015 predstavljale 29%
prihodka, 30% izvoza ter 34% 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 na svetovnem trgu in pri tem tekmujemo s konkurenco iz vsega
sveta.
V letu 2015 je slovenska kovinska industrija zaposlovala dobrih 56.000 ljudi, prihodki
so dosegli 7,3 milijarde €, izvoz slabih 5,1 milijard €, dodana vrednost pa je dosegla 2,1
milijarde €.
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 publikaciji, ki jo prilagamo vsem
članom ZKovI s poravnanimi obveznostmi iz naslova članarine.
Pripravljena je tudi izdaja v angleškem jeziku, ki jo vsi zainteresirani člani lahko tudi prejmete, in
sicer vaše povpraševanje pričakujemo na zeljko.jokic@gzs.si.
* 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.

€-VOX pripravila: strokovna služba ZKovI
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