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UVODNIK 
  

Spoštovani! 

Kljub še vedno nepredvidljivim epidemiološkim razmeram v SRIP-u MATPRO uspešno 

nadaljujemo z načrtovanimi aktivnostmi. V tokratni številki vas med drugim vabimo na že 

tradicionalni posvet, ki bo letos obogaten z otvoritvijo virtualne razstave. V minulem 

obdobju pa smo med drugim sodelovali na delavnici Službe vlade za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko (SVRK) z naslovom Priprava prenovljene Slovenske strategije pametne 

specializacije ter pri pripravi osnutka Slovenske industrijske strategije, ki je že v javni 

razpravi.  

Ob tem pa ne smemo pozabiti, da je zaradi slabše epidemiološke slike potrebno dosledno 

upoštevati ukrepe za preprečevanje okužb s COVID-19. Zato pazite nase in na druge. 

Prijazno vabljeni k branju!  

Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO 
  

 
   

IZPOSTAVLJAMO 
  

 

  

Vabilo na posvet SRIP-a MATPRO  

Letošnji posvet z naslovom SRIP MATPRO na poti k 

zelenemu, pametnemu, digitalnemu in kreativnemu, 

namenjen srečanju in izmenjavi mnenj med 

gospodarstvom in institucijami znanja, bo 8. 10. na GZS, 

neposredni prenos bo mogoče spremljati na portalu 

SRIP-a MATPRO. Več... 
 

  

SRIP MATPRO pripravlja razstavo Materiali 

prihodnosti / Future Materials 

Cilj razstave, ki bo v celoti postavljena v virtualni prostor 

Doma gospodarstva, je predstavitev dosežkov slovenske 

industrije in institucij znanja na področju materialov kot 
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končnih produktov. Otvorili jo bomo 8. 10. na letnem 

posvetu SRIP-a MATPRO in bo trajala do 8. 1. 2021.  
 

 
   

IZ DELA SRIP-a MATPRO 
  

Delavnica: Priprava prenovljene Slovenske strategije pametne specializacije 

V organizaciji Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je 2. 

septembra potekala delavnica z naslovom Priprava prenovljene Slovenske strategije 

pametne specializacije (S4). Delavnice so se udeležili tako predstavniki pristojnih 

ministrstev kot tudi koordinatorji devetih strateških razvojno-inovacijskih partnerstev 

(SRIP-ov). Predstavniki vladnih resorjev so predstavili priprave Slovenije na izvajanje 

evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 ter očrt priprave 

prenovljene S4, slovenske industrijske politike, raziskovalne in inovacijske strategije ter 

digitalne agende. Predstavniki SRIP-ov so povzeli poglede na nadaljnje (so)delovanje, ki 

so bili predhodno podrobneje začrtani v obsežnejšem delovnem gradivu. Več... 
  

Slovenska industrijska strategija 2021-2030 v javni razpravi 

V javni razpravi je osnutek dokumenta Slovenska industrijska strategija 2021-2030. V 

sodelovanju s pristojnimi ministrstvi, Javno agencijo SPIRIT Slovenija, strateškimi 

razvojno-inovacijskimi partnerstvi (SRIP-i), ter Gospodarsko zbornico Slovenije in njenimi 

panožnimi združenji ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

(MGRT). Namen dokumenta je postaviti usmeritve za nadaljnji razvoj slovenske industrije 

v obdobju 2021-2030 z vizijo, da slovenska industrija postane zelena, ustvarjalna in 

pametna. Dostopen je preko povezave >>> 

Pripombe in predloge je mogoče posredovati na e-naslov gp.mgrt@gov.si do vključno 16. 

oktobra 2020. 
  

 
   

VABIMO VAS 
  

Na poti k slovenskemu zelenemu dogovoru – izkoriščanje potencialov biomase z 

novimi tehnološkimi rešitvami in poslovnimi modeli, 29. 9. 2020 

Na strokovnem posvetu, zasnovanem kot stičišče med podjetji, panožnimi združenji, 

razvijalci tehnologij, raziskovalci in načrtovalci javnih politik, želijo organizatorji spodbuditi 

razpravo o priložnostih in ovirah pri razvoju krožnega gospodarstva v Sloveniji. Več…  
  

Raw Materials Summit 2020, 29.-30. 9. 2020 

Globalna inovacijska in tehnološka konferenca Raw Materials Summit 2020 bo potekala v 

virtualnem okolju med 29. in 30. septembrom. Vabljeni!  Več… 
  

Nacionalni inštitut za biologijo v dialogu z gospodarstvom, 30. 9. 2020 
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Na dogodku, pripravljenem v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, bo na 

okrogli mizi, namenjeni tematiki povezovanj med podjetji in raziskovalno dejavnostjo v luči 

novih razmer in novih evropskih in slovenskih programov, sodelovala tudi koordinatorka 

SRIP-a MATPRO Vesna Nahtigal. Več.. 
  

Dan najboljše prakse 2020 --> Preskoči digitalno, 1. 10. 2020 

Konferenca, ki jo organizira Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav (SuSSI), ki 

deluje znotraj GZS-Zbornice za elektronsko in elektroindustrijo,  je namenjena 

strokovnjakom in odločevalcem iz podjetij, ki so vpeti v aktualne procese digitalne 

transformacije predvsem na področju proizvodnje, razvoja in iskanja novih prodajnih in 

dobavnih poti. Več… 
  

Konferenca Preskok v digitalne verige vrednosti, 27. 10. 2020 

Vabljeni na virtualno konferenco pod okriljem projekta Danube Peer Chains in v 

sodelovanju s SRIP-om MATPRO, ki bo 27. oktobra 2020. Projekt DanubePeerChains, ki 

se izvaja v okviru Programa Interreg Danube, naslavlja aktualno tematiko sprememb verig 

vrednosti ter izzive, ki jih je povzročila digitalna transformacija v industriji in s tem 

povezane spremembe v poslovnih modelih in verigah vrednosti. Več... 
  

 
   

RAZPISI 
  

Pridobitev sredstev iz EU Inovacijskega sklada 

V avgustu je Evropska komisija objavila prvi razpis sredstev Inovacijskega sklada 

(InnovFund) v vrednosti 1 milijarde € za pomoč pri komercializaciji in tržnem preboju za 

velike demonstracijske projekte čistih tehnologij. Za pomoč pri razvoju je na voljo še 

dodatnih 8 milijonov € za obetajoče projekte, ki še niso razviti do mere, ki jih zahteva trg. 

Sredstva je možno črpati skupaj s sredstvi drugih programov kot so sheme državnih 

pomoči in drugi programi financiranja EU. Vloge je treba predložiti do 29. oktobra 

2020. Več… 
  

 
   

DOBRO JE VEDETI 
  

Konferenca o prihodnosti industrije in internacionalizacije 

O izzivih industrije prihodnosti, priložnostih razvoja in uspešni umestitvi na globalne trge 

so 21. septembra govorili udeleženci na konferenci Prihodnost industrije in 

internacionalizacije. Podrobneje je bil predstavljen tudi osnutek Slovenske industrijske 

strategije. O tem, kako do zelenega, ustvarjalnega in pametnega razvoja, pa so 

razpravljali udeleženci okroglih miz. Posnetek konference si lahko ogledate na YouTube 

kanalu tv.GZS >>> 
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Na UO GZS tudi o osnutku Slovenske industrijske strategije  

Izvršna direktorica GZS za industrijsko politiko in koordinatorka SRIP-a MATPRO Vesna 

Nahtigal in glavni ekonomist pri Analitiki GZS Bojan Ivanc sta na seji Upravnega odbora 

GZS 21. septembra  predstavila osnutek Slovenske industrijske  strategija 2021-2030. 

Sicer pa so člani UO GZS s predsednikom vladnega Strateškega sveta za 

debirokratizacijo mag. Ivanom Simičem razpravljali o predlogih ukrepov na davčnem in 

gospodarskem področju. Obravnavali so tudi Program Slovenija 5.0 in Nov gospodarski 

zagon, dve iniciativi GZS, katerih cilj je podpreti sodelovanje pri prihodnjem razvoju 

Slovenije v gospodarsko uspešno ter na znanju in visoki dodani vrednosti slonečo družbo. 

Seznanili so se tudi s poročili strateških svetov GZS. Več... 
  

Nov gospodarski zagon za Slovenijo 5.0 

Gospodarska zbornica Slovenije ocenjuje, da je za razvoj Slovenije izjemnega pomena, 

kako bomo podprli razvojne projekte, ki bodo imeli dolgoročnejši vpliv na trajnostno 

poslovno preobrazbo in pospeševanje rasti produktivnosti. V dokumentu »Nov 

gospodarski zagon za Slovenijo 5.0« so ključne potrebne ukrepe razporedili v šest 

prednostnih področij za dosego gospodarskega zagona in družbenega napredka: ukrepi 

za dvig domače potrošnje, ukrepi za zagon infrastrukturnih projektov z največjo možno 

vključenostjo slovenskega gospodarstva, vlaganja v digitalizacijo, vlaganje v RR in 

pametno specializacijo, okoljske naložbe, naložbe na področju kmetijstva, 

živilskopredelovalne industrije ter samooskrbe s hrano. Za vsako področje so opredelili 

tudi potrebne vire sredstev. Več... 
  

Poziv k strateškemu premisleku, kam s sredstvi EU 

Julija so bila zaključena najbolj kompleksna finančna pogajanja v zgodovini evropskih 

integracij. Ključni izziv za države članice je, kako dodeljena sredstva čim bolj učinkovito 

uporabiti. Na webinarju, ki ga je pripravila Ekonomska fakulteta UL, sta dr. Mojmir Mrak 

(Ekonomska fakulteta) in dr. Peter Wostner (UMAR) predstavila izhodišča za razpravo na 

podlagi članka, ki sta ga objavila v Sobotni prilogi časopisa Delo 8. avgusta 2020. V 

razpravi sta sodelovala še dr. Janez Potočnik in dr. Andreja Kodrin. 
  

Korporacije in startupi. Ena plus ena je tri. Preverjeno! Drugič! 

2. septembra je že drugo leto zapored na GZS potekalo srečanje v okviru programa 

KorpoStart, katerega namen je spodbujanje sodelovanja korporacij in inovativnih malih in 

srednjih podjetij, primarno start-up in scale-up podjetij, k ustvarjanju uspešnih skupnih 

zgodb. Osrednji gost je bil Ruud Hendricks, strokovnjak inoviranja tako za korporacije kot 

startupe. Izpostavil je pomen ekipe, ki mora imeti strast do tega, kar dela. Poudaril je tudi, 

da je pomembna izvedba in ne sama ideja, da so hitri in pogosti porazi zaželeni ter da je v 

podjetjih potrebno dvigniti zaupanje. Več…  
  

Nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke podeljene 
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Misel »učenje je pot« je bila rdeča nit letošnje podelitve Nagrade GZS za izjemne 

gospodarske in podjetniške dosežke. Nagrado je prejelo 8 gospodarstvenikov iz petih 

slovenskih regij / sedmih dejavnosti. Več… 
  

 
   

UKREPI ZA  PREPREČITEV ŠIRJENJA IN UBLAŽITEV POSLEDIC 

EPIDEMIJE COVID-19 
  

Nove veljavne omejitve in možni prihodnji ukrepi 

Vlada RS je na dopisni seji 18. septembra z odlokom začasno določila uporabo zaščitne 

maske ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza pri gibanju in 

zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih kot tudi pri gibanju in 

zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti 

medosebne razdalje najmanj dva metra. Odlok velja od 19. 9. 2020 dalje. Več… 
  

Karantena skrajšana s 14 na 10 dni  

Vlada RS je 10. septembra z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju 

in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih 

prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti 

Republike Slovenije, skrajšala časovno obdobje odreditve karantene s 14 na 10 dni. 

Podaljšuje pa se veljavnost negativnega testa na prisotnost SARS-CoV-2, in sicer s 36 na 

48 ur. Več… 
  

Kaj je zaprt javni prostor? 

Pojasnilo Zdravstvenega inšpektorata glede definicije zaprtega javnega prostora, ki se 

uporablja za namene izvajanja nadzora nad določbami Odloka o začasnih ukrepih za 

zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2: 

»Kot zaprti javni prostor je potrebno razumeti prostor, ki je brezpogojno ali z določenimi 

omejitvami dostopen vsem in v katerem se odvijajo družbeni procesi in javno življenje. V 

primeru podjetij oziroma pri opravljanju dejavnosti se za zaprt javni prostor tako šteje vsak 

prostor, ki je brezpogojno ali z določenimi omejitvami dostopen strankam.« 
  

Gospodarstvo naj bo zgled odgovornega ravnanja za preprečevanje širjenja virusa 

COVID-19 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Gospodarska zbornica Slovenije in 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije pozivajo celoten gospodarski sektor k natančnemu 

in doslednemu izvajanju vseh zdravstvenih in higienskih protokolov ter priporočil, 

preprečevanju morebitnih okužb in varovanju zaposlenih. Več… 
  

Novinarska konferenca Kako preprečevati COVID-19 v delovnem okolju 

Na skupni novinarski konferenci na GZS so predstavniki strokovnih institucij, pristojnih 

ministrstev in delodajalskih organizacij spregovorili o pomenu zaščite zaposlenih pred 
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koronavirusno boleznijo za zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih družb in 

javnih ustanov ter o podpori, ki jo pri načrtovanju ukrepov nudijo strokovne službe. Več… 
  

Povečanje tveganja okužbe s Covid-19 in preventivni ukrepi za preprečevanje 

širjenja okužbe v proizvodni dejavnosti 

Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje in UKC Ljubljana, Klinični inštitut za 

medicino dela, prometa in športa sta pripravila kratka videa, v katerih opozarjata na 

bistvene dejavnike tveganja širjenja okužbe s Covid-19 in na dosledno izvajanje 

preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe ter kako jih izvajati v proizvodni 

dejavnosti. Več... 
  

 
   

MATPRO PLUS 
  

ČMRLJ in MARTIN na posvetu SRIP-a MATPRO  

Na posvetu SRIP MATPRO na poti k zelenemu, pametnemu, digitalnemu in kreativnemu 

bosta 8. oktobra predstavljena tudi projekta ČMRLJ in MARTIN. 

Glavni cilj raziskovalno-razvojnega projekta ČRMLJ je raziskati in karakterizirati vpliv 

izbranih (vsaj dveh) mikro legirnih elementov. Več 8. oktobra ob 10.40 tudi v 

neposrednem prenosu na portalu SRIP-a MATPRO. 

Cilj raziskovalno-razvojnega projekta MARTIN je modeliranje termo-mehanskega 

procesiranja aluminijevih zlitin za vrhunske izdelke. Več 8. oktobra ob 11.00 tudi v 

neposrednem prenosu na portalu SRIP-a MATPRO. 
  

 
   

VABLJENI K BRANJU 
  

Revija Materiali in tehnologije / Materials and Technology  

Revija Materiali in tehnologije / Materials and Technology je znanstvena serijska 

publikacija, ki objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke, ki obravnavajo teoretična in 

praktična vprašanja naravoslovnih ved in tehnologije na področjih kovinskih in 

anorganskih materialov, polimerov, vakuumske tehnike in v zadnjem času tudi nano-

materialov. Je revija s prostim dostopom, edini zadržek pri reprodukciji in razpečevanju in 

edina zahteva pri avtorskih pravicah je, da imajo avtorji kontrolo nad integriteto svojih del 

in imajo pravico do zahvale in citiranja. Izdajatelj revije je Inštitut za kovinske materiale in 

tehnologije (IMT). Vabljeni k branju letošnje četrte številke. Več.. 
  

 
   

Izdaja: Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO) 

Za SRIP MATPRO: branka.murn@gzs.si 

https://matpro.gzs.si/  
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