
 

   

 

e-MATPRO, novičnik SRIP-a MATPRO 
 

št. 10, oktober 2020 
 

 

UVODNIK 
  

Spoštovani! 

  

Kljub slabšanju epidemiološke slike in ponovni razglasitvi epidemije nas veseli, da vas v 

tokratni, že 10. številki našega novičnika e-MATPRO, lahko povabimo na ogled spletne 

razstave Materiali prihodnosti / Future Materials, postavljene v virtualni prostor Doma 

gospodarstva. Poleg plenarnih predavanj dr. Godca in dr. Nardina, ki ste jih lahko 

spremljali ob otvoritvi razstave, pa načrtujemo, da si boste do konca leta lahko ogledali 

tudi spletne predstavitve projektov ČMRLJ, MARTIN in KOC MAT 2.0 ter spremljali 

okroglo mizo »Na poti k zelenemu, pametnemu, digitalnemu in kreativnemu«. Program, 

predviden za letošnji posvet, bomo torej v največji možni meri izpeljali, čeprav v nekoliko 

drugačni obliki. Vzemimo to kot majhen korak v digitalno prihodnost.  

  

Prijazno vabljeni k branju! In pazite nase. 

  

Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO 
  

 
   

IZPOSTAVLJAMO 
  

 

  

Vabljeni k sprehodu skozi virtualno razstavo Future 

Materials / Materiali prihodnosti  

Cilj razstave je predstavitev dosežkov slovenske industrije 

in institucij znanja na področju materialov kot končnih 

produktov domači in tuji javnosti. Več... 
 

https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=15527&l=104674&ce=463723052


 

  

Gospodarstvo in razvojno-raziskovalno-izobraževalna 

sfera za vzdržen razvoj Slovenije 

GZS, RKRS in KOSRIS so 14. oktobra podpisali 

Razvojno zavezništvo, s katerim pozivajo k odločnejši 

podpori raziskav in razvoja v Sloveniji. Več... 
 

 
   

IZ DELA SRIP-a MATPRO 
  

Spletna otvoritev razstave Future Materials / Materiali prihodnosti s plenarnima 

predavanjema 

Če ste 15. oktobra morda zamudili spletni prenos otvoritve razstave Materiali prihodnosti / 

Future Materials s plenarnima predavanjema dr. Matjaža Godca in dr. Blaža Nardina, 

vabljeni k ogledu. Več... 
  

Na poti k zelenemu, pametnemu, digitalnemu in kreativnemu: najava predstavitev 

projektov in okrogle mize  

V SRIP-u MATPRO se že pripravljamo na izpeljavo načrtovanih predstavitev projektov 

ČMRLJ, MARTIN in KOC MAT 2.0, ki so bile predvidene za letošnji posvet. Prav tako 

bomo izpeljali načrtovano okroglo mizo »Na poti k zelenemu, pametnemu, digitalnemu in 

kreativnemu«, ki bo potekala v virtualnem okolju. O podrobnejših informacijah vas bomo 

obveščali sproti.  
  

 
   

VABIMO VAS 
  

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

Vabimo vas na virtualno konferenco Preskok v digitalne verige vrednosti, ki bo potekala 

27. oktobra pod okriljem projekta Danube Peer Chains in v sodelovanju s SRIP-om 

MATPRO. Več... 
  

India Subcontracting Expo, 27. – 30. 10. 2020 

V okviru dogodka, ki bo potekal med 27. in 30. oktobrom, bo mogoče navezati poslovne 

stike z vodilnimi tehnološkimi podjetji iz Indije za sodelovanje pri podizvajalskih poslih na 

področjih avtomobilske, vesoljske, obrambne, elektro industrije, industrijske 

avtomatizacije, industrijske proizvodnje, strojnih orodij, naftne, plinske in rudarske 

industrije, predelovalne industrije. Več…  
  

ELMIA Subcontractor Connect 2020, 10. – 13. 11. 2020 

Individualna poslovna srečanja z nabavnimi odločevalci, vodji R&D ter ponudniki 

industrijskih proizvodov bodo v organizaciji švedskega EEN partnerja Almi 
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Företagspartner Jönköping AB potekala v virtualni obliki med 10. in 13. novembrom. 

Več… 
  

UNI.MINDS spletni festival - dva svetova, en cilj: zgraditi boljšo prihodnost, 5. – 24. 

11. 2020 

Vabimo vas na festival UNI.MINDS - edinstven spletni festival, ki povezuje največji 

slovenski univerzi in gospodarstvo na področjih zdravja, digitalizacije in trajnostnega 

razvoja. 23 spletnih srečanj, 100+ govorcev iz akademske sfere in gospodarstva, 2 

univerzi, 1 spletna platforma za povezovanje in mreženje z bodočimi poslovnimi partnerji. 

Festival organizirata Pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani in Služba za prenos 

tehnologij in znanja Univerze v Mariboru. Več… 
  

Konferenca GoDigital 2020, 19. 11. 2020 

Konferenca je namenjena poslovnim odločevalcem v podjetjih, vodjem informatike, 

ponudnikom IKT rešitev in javnemu sektorju, ki sodeluje pri vzpostavljanju digitalnega 

ekosistema v Sloveniji. Več… 
  

 
   

RAZPISI 
  

Green Deal razpis za podporo raziskav in inoviranja 

Evropska komisija je objavila Green Deal razpis za podporo raziskav in inoviranja, ki 

zajema 1 milijardo evrov sredstev za raziskovalne in inovacijske projekte. Več… 
  

Vavčerji za podporo MSP pri prehodu v krožno gospodarstvo 

Še do 30. oktobra je odprt 2. razpis za pomoč malim in srednjim podjetjem (MSP) pri 

prehodu iz linearnih verig vrednosti v uvajanje modelov krožnega gospodarstva. Podpora 

izbranim  evropskim malim in srednjim podjetjem v skupni vrednosti 4,2 milijona EUR bo 

ponudila 1,4 milijona EUR neposrednih vavčerjev podjetjem za implementacijo tehnologij 

in 2,8 milijona EUR v dodatnih storitvah. Več… 
  

 
   

DOBRO JE VEDETI 
  

Gospodarstvo zaskrbljeno zaradi možnosti neprimernega kopičenja nevarnih 

odpadkov po Sloveniji 

Predstavniki nekaterih panožnih združenj Gospodarske zbornice Slovenije, med njimi tudi 

Združenje kovinskih materialov in nekovin, so v sporočilu za javnost 15. oktobra izrazili 

zaskrbljenost zaradi možnosti neprimernega kopičenja nevarnih odpadkov po Sloveniji. 

Več... 
  

Strateški svet GZS za kolektivno dogovarjanje za zamrznitev minimalne plače  
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Člani Strateškega sveta GZS za kolektivno dogovarjanje so na seji z ministrom za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti razpravljali o problematiki dviga minimalne 

plače s 1. januarjem 2021. Zavzeli so se za dveletno zamrznitev izvajanja zakona oziroma 

ohranitev iste višine minimalne plače. Strateški svet je obravnaval tudi delo na domu in 

predlagal sistemsko ureditev v kolektivnih pogodbah dejavnosti. Srečanja se je udeležila 

tudi koordinatorka SRIP-a MATPRO Vesna Nahtigal, direktorica GZS - Združenja 

kovinskih materialov in nekovin ter izvršna direktorica GZS za industrijsko politiko. Več… 
  

Za nami je Dan najboljše prakse 2020: Pametno, agilno, lokalno – ključni atributi za 

uspešno poslovanje v digitalni dobi 

Letošnje leto je prineslo preskok v digitalizacijo v obsegu, ki je do tega trenutka brez 

primere; tudi za prihodnost je digitalno izjemnega strateškega pomena. Za poslovanje v 

novi, digitalni resničnosti pa so tako v proizvodnji kot dobavnih verigah ključni atributi 

pametno, agilno in lokalno, so poudarili domači in tuji strokovnjaki na konferenci Dan 

najboljše prakse 1. oktobra 2020. Tradicionalni dogodek je pod naslovom Preskoči 

digitalno tokrat v celoti potekal v spletnem okolju. Več… 
  

Vlada potrdila osnutek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost 

Vlada Republike Slovenije se je na seji 8. oktobra seznanila in potrdila osnutek 

nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost, ki bo podlaga za koriščenje sredstev 

Sklada za okrevanje in odpornost - RRF. Sloveniji je v tem okviru na voljo 5,2 milijarde 

EUR, od tega 1,6 milijarde EUR nepovratnih sredstev in 3,6 milijarde EUR povratnih 

sredstev. Več… 
  

Regionalne gospodarske zbornice podeljujejo priznanja najboljšim inovacijam 

Regionalna zbornica Gorenjska, Koroška gospodarska zbornica, Zbornica 

osrednjeslovenske regije, Posavska gospodarska zbornica, Zasavska gospodarska 

zbornica, Severno Primorska gospodarska zbornica, Regionalna gospodarska zbornica 

Celje, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Savinjsko-šaleška gospodarska 

zbornica in Štajerska gospodarska zbornica so že podelile regionalna priznanja za 

najboljše inovacije. Podelitev Pomurske gospodarske zbornice bo predvidoma 26. 11. 

2020, podelitev Primorske gospodarske zbornice bo predvidoma 8. 12. 2020, zaradi 

izrednih razmer pa je letos odpovedana podelitev priznanj Regionalne zbornice Postojna. 

Vsem prejemnikom priznanj čestitamo, najboljšim, ki se potegujejo za nacionalna 

priznanja, pa želimo veliko uspeha! 
  

 
   

UKREPI ZA  PREPREČITEV ŠIRJENJA IN UBLAŽITEV POSLEDIC 

EPIDEMIJE COVID-19 
  

Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike 

Slovenije 
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Vlada Republike Slovenije je na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o nalezljivih 

boleznih v Uradnem listu 18. oktobra 2020 objavila Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive 

bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije. Odlok je začel veljati naslednji dan po 

objavi v Uradnem listu RS in velja 30 dni. Več…  
  

Prepovedano zbiranje več kot šest ljudi in omejitev gibanja ljudi med 21. in 6. uro  

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi 

oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga 

objavila v Uradnem listu RS. Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za 

zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb. 

Več…  
  

Pismo ministra Počivalška zaposlenim v gospodarstvu in pismo predsednika GZS 

članom Gospodarske zbornice Slovenije 

Pismo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška zaposlenim v 

gospodarstvu in pismo predsednika GZS Boštjana Gorjupa članom Gospodarske zbornice 

Slovenije lahko preberete preko povezave >>> 
  

Ključne vsebine #PKP5 

Povzetek ključnih ukrepov, pomembnih za delodajalce, je pripravila Pravna služba GZS 

na podlagi sprejetega besedila zakona. Zakon sam začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije. Kdaj to bo, še ni mogoče predvideti, saj ga predhodno 

obravnava tudi Državni svet, ki lahko še vloži veto. Več... 
  

Omejevanje dejavnosti naj bo podprto s pomočjo 

Na Gospodarski zbornici Slovenije se strinjajo z naborom vseh tistih 

protikoronskih  ukrepov, ki sicer posegajo v naše navade, a omogočajo ohranjanje 

vitalnega gospodarstva. Ob tem pa opozarjajo, da morajo biti ukrepi življenjski, ciljno 

usmerjeni in sorazmerni. Zaradi bolezni covid-19 smo v Sloveniji že doslej izgubili vsaj 

11.000 delovnih mest, velik del tega tudi zaradi sprejetja vrste omejitvenih ukrepov v 

Sloveniji in v regiji. Vlada je z dosedanjimi ukrepi pomoči preprečila večji upad 

zaposlenosti, a za dejavnosti, ki bodo ponovno prizadete, samo to ne bo več dovolj. Več…  
  

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 celotni gospodarski sektor pozivajo k natančnemu 

in doslednemu izvajanju vseh zdravstvenih in higienskih protokolov ter priporočil, 

preprečevanju morebitnih okužb in varovanju zaposlenih. Več… 
  

 
   

VABLJENI K BRANJU 
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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 pete 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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