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UVODNIK 
  

Spoštovani! 

  

V tokratnem novičniku z veseljem poročamo o vrsti aktivnosti našega SRIP-a MATPRO. 

Navkljub zaostrenim epidemiološkim razmeram (prav v času priprave e-novičnika je 

Državni zbor sprejel #PKP6) nam je v sklopu predstavitev novih dognanj, novih tehnologij, 

novih pristopov pod skupnim naslovom SRIP MATPRO: ŠIRIMO OBZORJA uspelo 

izpeljati virtualne predstavitve projektov ČMRLJ, MARTIN in KOCMAT 2.0 ter okroglo 

mizo »SRIP MATPRO na poti k zelenemu, pametnemu, digitalnem in kreativnemu« (video 

posnetki so na voljo na našem portalu). Skupaj s SRIP-oma Tovarne prihodnosti in 

Krožno gospodarstvo pa smo izpeljali tridnevni posvet na temo priložnosti v krožnem in 

podnebno-nevtralnem gospodarstvu in družbi. Lepo obiskana je tudi virtualna razstava 

Materiali prihodnosti / Future Materials, ki si jo je še vedno mogoče ogledati. 

V rubriki Dobro je vedeti tokrat med drugim opozarjamo na možnosti za sodelovanje z 

Evropsko vesoljsko agencijo (ESA), v rubriki Razpisi pa na razpis Vanguard iniciative za 

nove pilotne projekte. 

Z namenom lažjega komuniciranja predvsem s strokovno javnostjo smo vzpostavili 

predstavitveno LinkedIn stran SRIP-a MATPRO. Upamo, da nam boste sledili ter všečkali 

in delili naše objave. 

  

Prijazno vabljeni k branju! In pazite nase. 

  

Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO 
  

 
   

IZPOSTAVLJAMO 
  

  

ŠIRIMO OBZORJA:  Z novimi materiali in novimi 

tehnologijami do zelene prihodnosti  

Vabimo vas k ogledu posnetka e-okrogle mize SRIP-

a  MATPRO, na kateri so strokovnjaki predstavili svoje 



 

poglede na integracijo zelenega, pametnega, digitalnega 

in kreativnega pri razvoju materialov prihodnosti. Več… 
 

 

  

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... 
 

 
   

IZ DELA SRIP-a MATPRO 
  

ŠIRIMO OBZORJA: Virtualna predstavitev projektov ČMRLJ, MARTIN in KOC MAT 

2.0 

V sklopu predstavitev novih dognanj, novih tehnologij, novih pristopov pod skupnim 

naslovom SRIP MATPRO: ŠIRIMO OBZORJA predstavljamo dva projekta, ki sta primer 

izjemno uspešnega modela sodelovanja med podjetji in institucijami znanja, ter 

Kompetenčni center za razvoj materialov, namenjen dvigu ključnih kompetenc zaposlenih. 

Več… 
  

Triperesni e-posvet SRIP-ov: Priložnosti v krožnem in podnebno-nevtralnem 

gospodarstvu in družbi  

Tridnevni e-posvet je nastal v sodelovanju SRIP-a MATPRO, SRIP-a ToP in SRIP-a 

Krožno gospodarstvo. Teme posveta, na katerem so sodelovali tudi člani SRIP-a 

MATPRO, so bile: prizadevanja za prehod v trajnostno in nizkoogljično gospodarstvo, 

finančni inštrumenti trajnosti, novi trendi in poslovne priložnosti ter novi trendi na področju 

materialov in krožnega gospodarstva. Več… 
  

Bilateralno srečanje predstavnikov SVRK (ekipa S4)  in SRIP-a MATPRO 

V sklopu priprav na nov okvirni program Pametne specializacije 2021-2027 v povezavi s 

SRIP-i so se konec oktobra na bilateralnem srečanju sestali predstavniki SRIP-a 

MATPRO in ekipe S4 Službe Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko. Razpravljali so o 

izzivih, ki jih nov okvirni program postavlja tako pred naš SRIP kot tudi pred ostale SRIP-

e. 
  

3. seja Strateškega sveta GZS za okolje 

Strateški svet GZS za okolje (SSO) GZS, ki ga vodi koordinatorka SRIP-a MATPRO 

Vesna Nahtigal, je na svoji 3. seji obravnaval pojasnila, ki jih je posredovalo Ministrstvo za 

okolje in prostor o podzakonskih aktih za izvajanje sprememb Zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1J), razpravljali pa so tudi o predlogih GZS za 

debirokratizacijo pri vladni komisiji, ki se nanašajo na problematiko izhodiščnih poročil pri 
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pridobivanju OVD in spremembe Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo 

onesnaževanje okolja večjega obsega. Več... 
  

Vzpostavljena je LinkedIn stran SRIP-a MATPRO 

V novembru smo vzpostavili predstavitveno LinkedIn stran SRIP-a MATPRO, s katero 

želimo okrepiti predvsem komuniciranje s strokovno javnostjo.  

Stran je dostopna na povezavi >>> 

Prijazno vabljeni k spremljanju, všečkanju in deljenju! 
  

 
   

VABIMO VAS 
  

Noč raziskovalcev 2020, 27. 11. 2020 

Konzorcij partnerjev Ustanova Hiša eksperimentov, Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, 

Nacionalni inštitut za biologijo in Tehniški muzej Slovenije je skupaj sooblikoval projekt 

»Noč ima svojo moč«. Več… 
  

Dan inovativnosti 2020, 30. 11. 2020 

Dan inovativnosti je največji, najodmevnejši in najbolj prepoznaven slovenski dogodek na 

področju inovativnosti, namenjen učenju, povezovanju in nagrajevanju slovenskih 

inovatork in inovatorjev. Dogodek, ki bo 30. novembra potekal preko spleta, se bo pričel 

ob 9.45 uri s konferenco Simptomi kreativnosti, vrhunec celodnevnega dogajanja pa bo 

podelitev nacionalnih priznanj GZS za inovativnost, ki se bo pričela ob 20. uri. Več… 
  

Webinar Zaščita intelektualne lastnine na Kitajskem, 4. 12. 2020 

Predavatelj Jörg-Michael Scheil je strokovnjak za podporo podjetjem pri uveljavljanju 

pravic intelektualne lastnine na Kitajskem, pa tudi v Hong Kongu, Macau in na Tajvanu. V 

okviru predavanja bo predstavil pregled možnosti zaščite pravic intelektualne lastnine ter 

podal strokovne nasvete za razvoj celovite strategije na področju zaščite intelektualne 

lastnine na omenjenih trgih, predstavljeni pa bodo tudi nekateri konkretni primeri in 

najboljše prakse. Več... 
  

Nacionalni dogodek Obzorje Evropa, 7. in 8. 12. 2020 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vas v okviru 5. Meseca znanosti  7. in 8. 

decembra 2020 vabi na spletno konferenco ob zagonu programa Obzorje Evropa - 

Raziščimo Obzorje Evropa. Udeležencem bodo predstavili glavne novosti in značilnosti 

programa Obzorje Evropa, zato program spletne konference zrcali osnovo strukturo 

prihajajočega programa. Več... 
  

Expo 2020 Dubaj: Priložnost za predstavitev dobrih praks v boju s Covid-19 

Organizator svetovne razstave Expo 2020 Dubaj je objavil poziv, s katerim vabi k 

predstavitvi dobrih praks, projektov in pobud v boju s COVID-19. Iščejo tako kratkoročne 
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kot dolgoročne rešitve, ki temeljijo na novih in inovativnih pristopih na področju 

zdravstvenih storitev, javnih prostorov, tehnologije, izobraževanja in razvoja veščin ter 

zagotavljanju preživetja, osnovnega udobja in storitev. Rok za prijavo je 31. december 

2020. Več... 
  

 
   

RAZPISI 
  

Razpis Vanguard iniciative za nove pilotne projekte 

Več o razpisu Vanguard iniciative za nove pilotne projekte, ki ga je je pripravil odbor VI, z 

imenom Prihodnost Vanguard iniciative, lahko preberete na povezavi >>> 
  

100 milijonov evrov za manjše inovacijske nizkoogljične projekte iz sklada za 

inovacije 

Direktorat za podnebne ukrepe Evropske komisije je 19. novembra organiziral spletno 

konferenco, na kateri so predstavili nov razpis Sklada za inovacije. Razpis za podporo za 

manjše inovacijske nizkoogljične projekte v vrednosti med 2,5 in 7,5 milijona evrov bo 

objavljen 1. decembra, rok za oddajo vlog bo 10. marca 2021. Več o Skladu za inovacije 

>>> 

Posnetek spletne konference z naslovom SMALL IS BEAUTIFUL: HOW CAN THE 

INNOVATION FUND FOSTER INNOVATIVE CLEAN TECH SMALL-SCALE PROJECTS? 

si lahko ogledate na povezavi >>> 
  

Sredstva programa Life tudi za projekte energetsko intenzivnih panog 

Evropska komisija je odobrila naložbeni sveženj v višini več kot 280 milijonov evrov iz 

proračuna EU za več kot 120 novih projektov iz programa LIFE.  Med drugim bodo 

finančna sredstva namenjena tudi številnim projektom, ki bodo energetsko intenzivnim 

panogam pomagali zmanjšati emisije toplogrednih plinov v skladu z ambicioznim načrtom 

Komisije za uresničitev podnebnih ciljev. Več… 
  

Aktualni javni razpisi in pozivi Javne agencije SPIRIT 

Javne razpise in pozive Javne agencije SPIRIT, ki so trenutno v teku in so morda zanimivi 

tudi za vas, si lahko ogledate na povezavi >>>  
  

 
   

DOBRO JE VEDETI 
  

Možnosti za sodelovanje z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA)  

Z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA) lahko sodeluje vsako slovensko podjetje ali razvojno 

raziskovalna inštitucija, ki razvija produkte ali storitve, ki sodijo v delovni program ESE in v 

področja, pri katerih Slovenija sodeluje. Razpisi in javna naročila, ki jih pripravlja ESA, so 
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objavljeni na njihovi spletni strani (Electronic Mail Inivitation to Tender System – EMITS). 

Več... 
  

Uredba o embalaži in odpadni embalaži poslana v uradno notifikacijo 

Slovenija je v uradno notifikacijo poslala Uredbo o embalaži in odpadni embalaži. Uredba 

določa pravila in pogoje za proizvodnjo embalaže, njeno uporabo, dajanje na trg in 

distribucijo v Republiki Sloveniji ter pravila ravnanja z odpadno embalažo, katerih glavni 

cilj je preprečevati nastajanje odpadne embalaže. Ta uredba pa določa tudi pravila in 

pogoje za ponovno uporabo embalaže, zbiranje, recikliranje in druge postopke predelave 

odpadne embalaže, da se kar najbolj zmanjša obseg odstranjevanja odpadne embalaže, s 

čimer se prispeva k prehodu na krožno gospodarstvo. Uredbo, na vsebino katere je 

možno podajati komentarje, bo v postopku notifikacije do 21. februarja 2021. Več… 
  

Digitalizacija – potencial za ponovni gospodarski zagon 

Digitalizacija je v času širjenja covid-19 doživela neverjeten razcvet. Digitalne tehnologije 

in orodja so se v teh mesecih izkazali kot ključni za olajšanje poslovanja, prodaje, 

dobavnih verig, proizvodno avtomatizacijo,... Ne le v gospodarstvu, tudi v celotni družbi je 

digitalizacija prispevala k okrepitvi medsebojne komunikacije, so menili 

udeleženci  konference GoDigital2020, ki je potekala virtualno 19. novembra. Več… 
  

Na Dnevu delodajalcev o delu na domu kot nuji današnjega časa 

Delo na domu predstavlja sodoben način dela, ki temelji na vzajemnem zaupanju med 

delodajalcem in zaposlenim, so se strinjali udeleženci Dneva delodajalcev, ki ga je 18. 

novembra 2020 organizirala Gospodarska zbornica Slovenije v virtualni obliki. Na posvetu 

je bilo delo na domu predstavljeno skozi prizmo sedanje ureditve in usmeritev, kaj 

izboljšati, da bo postalo čim bolj dostopno delodajalcem in delavcem najširšega spektra. 

Več… 
  

Oktobrska gospodarska klima v EU-27 nespremenjena 

Oktobrska gospodarska klima v EU-27 kot tudi v območju evra je bila kljub širjenju 

zajezitvenih ukrepov nespremenjena glede na vrednost v septembru. Med večjimi 

gospodarstvi se je predvsem poslabšala v Franciji (-4,5) in na Češkem (-4,9), medtem ko 

se je v Nemčiji celo okrepila (1,5). Več… 
  

Avstrijska industrija oktobra še z dobrimi obeti 

Nekoliko presenetljivo se je oktobra okrepil avstrijski indeks nabavnih managerjev v 

predelovalnih dejavnostih, ki ga meri Unicredit Bank Austria (anketa je bila izvedena med 

12. in 23. oktobrom). Več… 
  

 
   

UKREPI ZA  PREPREČITEV ŠIRJENJA IN UBLAŽITEV POSLEDIC 

EPIDEMIJE COVID-19 
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Državni zbor sprejel #PKP6 

Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije 

COVID-19 oziroma tako imenovani #PKP6, ki določa začasne ukrepe za omilitev in 

odpravo posledic COVID-19, je bil 25. novembra sprejet v Državnem zboru Republike 

Slovenije. Poglavitna novost je delno državno kritje fiksnih stroškov podjetij, ki jim bodo 

prihodki zaradi epidemije upadli najmanj za 30 odstotkov. Več... 
  

GZS opozarja: Če pride do zaprtja celotnega gospodarstva, pa četudi le 

kratkotrajno, bomo škodo odpravljali več let 

Več kot 90 odstotkov podjetij nima scenarija za prekinitev poslovnega procesa, kaže 

najnovejša anketa Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) na reprezentativnem vzorcu 

več kot 130 podjetij. Od marca je za COVID-19 zbolelo 3,5 % zaposlenih, zajetih v 

najnovejši anketi GZS. Na GZS v imenu gospodarstva ob tem opozarjajo, da je 

kakršnokoli zapiranje gospodarstva nevarno za sedanjost in prihodnost. Škoda, ki bi jo 

povzročilo že kratkotrajno zaprtje večjega dela gospodarstva, bi se odpravljala več let. 

Več... 
  

Vlada RS za 30 dni podaljšala razglasitev epidemije  

Vlada RS je z odlokom, sprejetim na dopisni seji 16. novembra, podaljšala razglasitev 

epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije. Odlok je začel 

veljati 18. novembra 2020 in velja 30 dni. 
  

GZS pripravila predloge amandmajev na #PKP6 

Poleg zagotavljanja zdravja in življenja posameznikov je v tem trenutku ključno vprašanje 

v gospodarstvu, kako zagotoviti čim boljšo likvidnost podjetij, s tem pa ohraniti delovna 

mesta in obstoj podjetij. Da bi bile posamezne zakonske rešitve z vidika gospodarstva bolj 

uporabne ter bi ustrezneje omilile posledice uvedbe zadnjih zajezitvenih ukrepov v boju 

proti pandemiji COVID-19, je Gospodarska zbornica Slovenije pripravila več predlogov 

amandmajev. Več… 
  

GZS pozvala Vlado, da ne zaostri ukrepov 

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je 12. novembra na predsednika Vlade RS Janeza 

Janšo in ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška naslovila pismo, 

v katerem Vlado naproša, da ne zaostri ukrepov proti širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, 

ker ne bodo bistveno pripomogli k obvladovanju števila okuženih. Več… ... 
  

Predlogi GZS za #PKP 6  

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je glede na razmere že konec oktobra pripravila 

predlog za šesti paket protikoronskih ukrepov (#PKP 6) za pomoč prizadetim podjetjem in 

posameznikom in ga 29. oktobra  posredovala Vladi Republike Slovenije. Več… 
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VABLJENI K BRANJU 
  

Glas gospodarstva, november 2020 

Najnovejša številka revije Glas gospodarstva s podnaslovom Inovativnost in korona 

prinaša med drugim razmišljanja o tem, kakšen bo naš nadaljnji razvoj, ali vlagamo dovolj 

v razvoj, kako okrepiti inovativnost in ugled, kako dvigniti naše kompetence, pozornost pa 

je seveda usmerjenja tudi na virus SARS-CoV-2 in posledice epidemije za gospodarstvo. 

Izdajatelj revije je Gospodarska zbornica Slovenije. 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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