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UVODNIK
Spoštovani!
Z veseljem lahko zapišemo, da je SRIP MATPRO že 7. februarja skupaj z revidiranim
Akcijskim načrtom oddal vlogo za 3. fazo delovanja.
Sicer pa smo največ pozornosti v tem mesecu namenili Nacionalnemu energetskemu in
podnebnemu načrtu (NEPN). Tako se je tudi Strateški svet za metalurgijo (SSM) na svoji
12. seji pridružil pozivu Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), da naj pristojne instit ucije
namesto NEPN 4.1 pripravijo NEPN 5.0 in v njem uskladijo naše energetske možnosti in
s tem ob spoštovanju trajnosti ohranijo zanesljivo oskrbo z energijo ob konkurenčnih
cenah. Po ocenah gospodarstva je najnovejša verzija NEPN 5.0 sicer bolj realna, še
vedno pa ne v celoti dosegljiva.
Opozorili bi vas radi še na kadrovsko konferenco na Gospodarski zbornici Slovenije, kjer
bodo predstavljene trenutne razmere in izzivi na področju kadrovskega razvoja.
Prijazno vabljeni k branju!
Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO

IZPOSTAVLJAMO
Gospodarstvo: rumena luč za NEPN 5.0
Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) ocenjujejo, da
je verzija NEPN 5.0 bolj realna, jasna in razumljiva kot
verzija 4.1, kljub temu pa tudi ta ni v celoti dosegljiva,
zato opozarjajo na nekaj slepih peg, ki jih je pred zeleno
lučjo s strani gospodarstva potrebno ponovno pretehtati.
Več...
SSM na srečanju z ministroma Počivalškom in
Zajcem podprl stališča GZS o NEPN 4.1
Člani Strateškega sveta za metalurgijo (SSM) so
se pridružili stališču GZS, da NEPN 4.1 namesto
stabilnega, predvidljivega in konkurenčnega poslovnega
okolja ponuja energetsko revščino državljanom in izgon
pomembnega dela industrije ter pozvali k pripravi NEPN
5.0. Več…

IZ DELA SRIP-a MATPRO

SRIP MATPRO uspešno oddal prijavo na 3. fazo delovanja
SRIP MATPRO je z revidiranim Akcijskim načrtom že 7. februarja oddal prijavo na 3. fazo
delovanja, ki bo trajala do 30. septembra 2022. Revizija Akcijskega načrta bo objavljena
na spletnih straneh SRIP-a MATPRO po zasedanju Delovne skupine državnih
sekretarjev za izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije (S4).
Sestanek na temo ravnanja z nenevarnimi mineralnimi odpadki
Pod okriljem SRIP-a MATPRO je bil 13. februarja organiziran delovni sestanek na temo
ravnanja z nenevarnimi mineralnimi odpadki v Sloveniji, na katerem so spregovorili o
obstoječem stanju na področju ravnanja s temi odpadki z vidika dejanske možnosti
trenutnega ravnanja in porasta stroškov ravnanja z njimi v zadnjem letu, dotaknili pa so
se tudi možnosti zmanjševanja in preprečevanja nastajanja teh odpadkov pri
povzročiteljih.

VABIMO VAS
kreaDIVA - inovacijsko soustvarjanje, 28. 2. 2020
Predstavnike kulturno kreativne industrije, razvojnih podjetij in drugo zainteresirano
javnost vabimo, da se v okviru projekta DIVA udeležite dogodka, ki bo 28. 2. 2020 na
Centru za kreativnost / Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Rusjanov trg 7, 1000
Ljubljana. Več…
Konferenca Kakšne kadre in kompetence potrebuje (in lahko pričakuje)
gospodarstvo, 4. 3. 2020
Vabimo vas, da se udeležite kadrovske konference, kjer bodo predstavljene trenutne
razmere in izzivi na področju kadrovskega razvoja: razmere na trgu dela,
izobrazbena struktura, vpis v šole, izobraževanje odraslih, razvoj in načrtovanje kadrov v
podjetjih, napovedovanje kompetenc prihodnosti. Dogodek bo 4. marca na Gospodarski
zbornici Slovenije. Več...
Indija prodira naprej. Priložnosti za slovenska podjetja, 5. 3. 2020
Na dogodku, ki ga v sodelovanju z Veleposlaništvom Indije v Ljubljani organizira GZS,
bodo med drugim predstavljene poslovne in investicijske priložnosti za slovenska
podjetja v Indiji tudi na področju kovinsko predelovalne industrije. Več…
Izhodna delegacija na temo digitalne transformacije, asistenčnih sistemov in
umetne inteligence v Smart Learning Factory, 22. - 23. 4. 2020
Vabimo vas, da se udeležite delavnice na temo digitalne transformacije, asistenčnih
sistemov in umetne inteligence, ki bo potekala od 22. 4. do 23. 4. 2020 v Smart Learning
Factory v Augsburgu (Nemčija). Prednost delegacije je pridobivanje praktičnih znanj s
področja digitalizacije podjetij in avtomatizacije procesov v enem od najboljših učnih
centrov za to področje v Evropi. Delavnice temeljijo na praktičnem delu posameznika in
na pridobivanju znanj za samostojno implementacijo digitalizacije in avtomatizacije
procesov v organizaciji. Več…

DOBRO JE VEDETI
Javna obravnava spremembe Zakona o varstvu okolja podaljšana
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) obvešča vse zainteresirane, da podaljšuje javno
obravnavo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja do 6. 3. 2020.
Javna obravnava je objavljena na eDemokraciji.

Predlog Zakona o varstvu okolja izriva krožno gospodarstvo
Gospodarska zbornica Slovenije je v svoji izjavi za javnost zapisala, da »v imenu članov
GZS zahtevamo, da vlada v odstopu sprememb Zakona o varovanju okolja ne sprejme,
dokler ne bodo usklajene s ključnimi deležniki«, vladi in pristojnemu ministrstvu pa
predlagala, da zapisane rešitve naprej preverijo v praksi na dejanskih primerih iz
gospodarstva, v sodelovanju s strokovno in tehnično javnostjo. Več…
Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN 4.1) žrtvuje slovensko industrijo
Predstavniki gospodarstva in znanstveno-raziskovalne sfere, med njimi tudi člani SRIP-a
MATPRO, so z vrsto izjav v času javne obravnave zavrnili predlagano verzijo NEPN 4.1
in tako podprli stališče Gospodarske zbornice Slovenije, ki je na predsednika Vlade RS
ter na ministre za gospodarski razvoj in tehnologijo, infrastrukturo ter okolje in prostor
naslovila poziv, da se dokument NEPN 4.1 zavrne, saj je škodljiv tako za konkurenčnost
gospodarstva kot za blaginjo prebivalcev Slovenije. Več...
NEPN 4.1 na vročem stolu ustanovne seje Strateškega sveta GZS za okolje
Strateški svet GZS za okolje, ki ga vodi koordinatorka SRIP-a MATPRO Vesna Nahtigal,
je na ustanovni seji kritično razpravljal zlasti o predlaganem Nacionalnem energetskem in
podnebnem načrtu (NEPN 4.1), odprl pa je še druga pereča okoljska vprašanja. Več…
Vpliv koronavirusa na predelovalno dejavnost preko previdnejšega odnosa
ključnih industrijskih kupcev
Po oceni Analitike GZS bo hitra rast okuženih z koronavirusom na kratek rok precej
poslabšala dinamiko v slovenski storitveni menjavi, predvsem v segmentu turizma, tudi
logistike. Na predelovalno dejavnost ima koronavirus vpliv preko previdnejšega odnosa
ključnih industrijskih kupcev. Več...
Realna rast neto plač v 2019 pri 2,1 %
Rast povprečne bruto plače se je decembra 2019 medletno (glede na december 2018)
umirila na 4,1 %, v celotnem letu pa je porasla za 4,3 % na 1.754 EUR. Rast neto plače
je bila nižja, v celotnem 2019 je rast povprečne neto plače znašala 3,7 %, kar po
upoštevanju inflacije pomeni 2,1-odstotno rast. Z vidika delodajalca (izplačevalca plače)
se je celoten strošek dela v zasebnem sektorju v 2019 pri povprečni plači povečal za 74
EUR, od česar je zaposleni povprečno prejel 35 EUR več na mesec (47 % poviška
stroška dela). K razliki med rastjo neto plače in stroška dela je prispeval tudi dvig najnižje
osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost (+7,2 % v 2019), ki je vplival predvsem
na najnižje plače, in sicer na strošek dela, ne pa na izplačane neto plače. Efektivna
obremenitev s socialnimi prispevki je tako pri najnižjih plačah višja kot pri ostalih.

RAZPISI
Okvirni terminski plan objave novih javnih razpisov do konca letošnjega leta
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je na portalu gov.si objavilo
okvirni terminski plan objave novih javnih razpisov do konca letošnjega leta. V letu 2020
bodo na MGRT objavili 18 novih javnih razpisov v skupni razpisani vrednosti 51,9 mio
evrov. Več…
Odprt Razpis 3DP Pilot 2020 za nove projektne ideje (3DP Pilot 2020’s Call for new
Project Ideas)
Obveščamo vas, da je odprt Razpis 3DP Pilot 2020 za nove projektne ideje (3DP Pilot
2020’s Call for new Project Ideas). Partnerji, ki jih zanima predložitev nove ideje, so
vabljeni, da izpolnijo obrazec na povezavi. Več…

MATPROplus
Seminar Plastika in kompoziti v hierarhiji ravnanja z odpadki
23. januarja je v prostorih Univerze v Novi Gorici potekal seminar Plastika in kompoziti v
hierarhiji ravnanja z odpadki za študente Fakultete za znanosti o okolju. Seminar je bil v
sodelovanju s SRIP-om MATPRO organiziran v okviru projekta Retracking in izveden v
sklopu predavanja pri predmetu Ravnanje z odpadki nosilca prof. dr. Andreja Kržana.
Prisotni študentje so bili nad predavanjem navdušeni in so interes izkazali z
mnogimi vprašanji na temo reciklaže in sledljivosti. Več…
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