e-MATPRO, novičnik SRIP-a MATPRO

leto III, št. 1, januar 2022

UVODNIK
Spoštovani!
V prvi letošnji številki našega novičnika e-MATPRO posebej izpostavljamo prenovljeno
Strategijo pametne specializacije, ki je še vedno v javni obravnavi. Vabimo vas tudi k
ogledu video posnetka decembrske predstavitve o vlogi materialov pri prehodu v zeleno,
brezogljično družbo v okviru Meseca I4.0 in robotike. Pripravili pa smo seveda še vrsto
drugih aktualnih informacij in novic ter povabil na strokovne dogodke.
Prijazno vabljeni k branju!
Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO

IZPOSTAVLJAMO
Objavljen osnutek prenovljene Strategije pametne
specializacije (S5)
Ožja skupina državnih sekretarjev je konec decembra
obravnavala in potrdila osnutek nadgrajene Strategije
pametne specializacije. Dokument bo po enomesečni
javni objavi ustrezno nadgrajen z upoštevanjem
predlogov in pripomb iz javne razprave ter posredovan na
Evropsko komisijo. Več…

IZ DELA SRIP-a MATPRO
Vloga materialov pri prehodu v zeleno, brezogljično družbo
SRIP MATPRO se je s strokovnim dogodkom pod naslovom Vloga materialov pri prehodu
v zeleno, brezogljično družbo predstavil v okviru Meseca I4.0 in robotike v Digitalnem

središču Slovenije. Za brošuro, ki je izšla ob tej priložnosti, je bil pripravljen tudi prispevek
The role of materials for green carbon-free society. Video posnetek celotnega dogodka si
sedaj lahko ogledate na povezavi >>>

VABIMO VAS
Najava: Informativni dan na temo javnega razpisa za digitalno transformacijo
podjetij
Gospodarska zbornica Slovenije bo v nekaj dneh po objavi javnega razpisa za digitalno
transformacijo podjetij organizirala informativni dan. Prvi del bo namenjen predstavitvi
samega razpisa, drugi del pa poglobljeni razložitvi meril razpisa, različnih delavnic ter
mreženju s potencialnimi konzorcijskimi partnerji ali zunanjimi izvajalci. O podrobnostih
dogodka vas bomo pravočasno obvestili.
Masters of Digital 2022 - Europe's Digital Moment, 3. 2. 2022
Na mednarodnem hibridnem dogodku, ki ga organizirata IKT horizontalna mreža in
Združenje za informatiko in telekomunikacije, boste lahko prisluhnili plenarnim
predavanjem Ursule von der Leyen, Mariye Gabriel, Margrethe Vestager ter vrsti
predavanj strokovnjakov ter interaktivnim panelnim razpravam. Več…
Springer Nature Summit for Eastern Europe and Central Asia 2022, 8. 2. 2022
Založba Springer Nature vabi na zoom dogodek Springer Nature Summit for Eastern
Europe and Central Asia 2022, ki bo 8. 2. 2022 ob 10. uri. Na dogodku bo tudi delavnica o
znanstvenem publiciranju. Več…
Vrh slovenskega gospodarstva, 23. 3. 2022
Na Vrhu slovenskega gospodarstva, ki bo pod naslovom Horizonti prihodnosti potekal 23.
marca na Brdu pri Kranju, bodo predstavljene aktualne gospodarske razmere, v središče
pa postavljeni osrednji izzivi prihodnosti. Vsebinski del bo posvečen razpravam o nujno
potrebnih ukrepih na štirih ključnih področjih kratkoročnega in srednjeročnega razvoja
Slovenije. Več…

RAZPISI
15 mio EUR novih mikrokreditov za mikro, mala in srednje velika podjetja
Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil javni razpis P7 2021 – Mikrokrediti, ki ga
razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID BANKE z namenom neposrednega zagotavljanja
ugodnih virov financiranja. V okviru upravičenih stroškov, ki bodo predmet financiranja, je
dovoljeno financirati naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme), v

neopredmetena sredstva (nakup patentnih pravic, licenc), obratna sredstva (stroški
materiala, storitev in dela). Več…
Razpis EUIPO za MSP na področju intelektualne lastnine
Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO) je objavil razpis Sklada za MSP, ki malim in
srednjim podjetjem (MSP-jem) s sedežem v EU nudi finančno pomoč na področju pravic
intelektualne lastnine. Na voljo je finančna pomoč za znamke, modele in patente. EUIPO
zbira prijave do 16. decembra 2022. Več…
Evropska nagrada Industrija 5.0
Na spletnih straneh Evropske komisije je objavljen razpis za zbiranje prijav za podelitev
prve nagrade Industrija 5.0 za projekte, financirane iz programa Obzorje 2020, Obzorje
Evropa ali Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT). Naslavljati morajo tri
osrednje stebre I5.0: trajnost, osredotočenost na človeka in odpornost, hkrati pa biti jasno
uporabni tudi v industriji. Več…
Spletna stran aktualnih razpisov na portalu GZS
Na spletnih straneh GZS so objavljeni zbrani aktualni javni razpisi na nacionalni ravni,
torej javni razpisi ministrstev in izvajalskih agencij. 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 >>>
Odprti pozivi in javni razpisi Slovenskega podjetniškega sklada
Odprte javne razpise Slovenskega podjetniškega sklada, ki bi bili morda zanimivi za vas,
si lahko ogledate na povezavi >>>

DOBRO JE VEDETI
Rešitve glede izjemne rasti cen energentov za podjetja še ni na vidiku
21. januarja je bil zaradi enormne rasti cen energentov sklican sestanek predstavnikov
gospodarstva in pristojnih ministrstev, ki pa se je končal zgolj z obljubo, da bo tudi
gospodarstvo deležno podpore, so pa najprej na vrsti najbolj ranljive skupine odjemalcev.
GZS pričakuje čimprejšnje nadaljevanje pogovorov s predlogi konkretnih ukrepov za
pomoč podjetjem. Več…
Anketa GZS kaže, da enormna rast cen energentov hromi gospodarstvo; Vlada naj
ukrepa v najkrajšem času
Anketa, ki jo je med gospodarskimi subjekti izvedla GZS, je pokazala, da so stroški za
energijo v letu 2021 glede na 2020 podjetjem porasli za blizu 18 %. Ocenjeni stroški za

energijo v letu 2022 pa naj bi za skoraj 128 % presegli stroške energije v letu 2021. Vsaj
kratkoročno in začasno je zato potreben takojšen poseg v cene energentov oziroma
nepovratna finančna pomoč podjetjem v težavah. Več…
Gospodarstvo potrebuje takojšnjo pomoč na področju stroškov energentov
Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) je 14. januarja zasedal Strateški svet za
energetski prehod (SSEP), posvetovalno telo gospodarstva za energetska vprašanja. V
ospredju je bila še vedno nerešena problematika visokih cen energije za gospodarstvo, ki
zaradi izrednih razmer pričakuje takojšnjo pomoč. Seje so se kot gostje udeležili tudi
državni sekretar MZI Blaž Košorok, državni sekretar MGRT Andrej Čuš ter direktorica
Agencije za energijo Duška Godina. Več…
GZS: Posvet pri predsedniku Vlade RS pozitiven premik pri iskanju odgovorov na
energetsko krizo
Na posvetu na Brdu pri Kranju 6. januarja je predsednik Vlade potrdil, da bo Vlada
zagotovila pomoč najbolj ogroženim podjetjem zaradi izjemnega dviga stroškov energije.
Predsednik GZS Tibor Šimonka je dogovor označil kot pozitiven premik pri iskanju rešitev
pereče problematike visokih cen energentov. Več…
5. seja Strateškega sveta za okolje GZS o predlogu novega Zakona o varstvu okolja
Osrednja pozornost seje Strateškega sveta za okolje (SSO) GZS, ki je bila 27. januarja, je
bila namenjena predstavitvi in razpravi o predlogu novega Zakona o varstvu okolja (ZVO2). Predstavitev se je osredotočila predvsem na dve področji, ki jih predlog ZVO-2 ureja
na novo, in sicer na področje okoljevarstvenih dovoljenj in proizvajalčeve razširjene
odgovornosti. Obe področji bistveno posegata v delovanje številnih gospodarskih družb na
slovenskem trgu. Na seji so bili predstavljeni tudi izsledki študije o plastenkah oziroma
odpadnih plastenkah na trgu Republike Slovenije. Več...
Pridružitve tretjih držav k programu Obzorje Evropa
Na spletnih straneh Evropske komisije so pod naslovom »Updates on the association of
third countries to Horizon Europe« objavljene najnovejše informacije o pridružitvi tretjih
držav k programu Obzorje Evropa. Več…
Prva informacija o intelektualni lastnini – Prva i
Storitev Urada RS za intelektualno lastnino »Prva i« je namenjena inovativnim malim in
srednjim podjetjem s tržno zanimivimi proizvodi, ki si želijo ugotoviti, kaj vse lahko
zavarujejo kot svojo intelektualno lastnino in kakšne prednosti jim to lahko prinese.
Storitev je brezplačna. Več…
Slovenska industrijska strategija 2021-2030
Vlada Republike Slovenije je v lanskem letu sprejela Slovensko industrijsko strategijo za
obdobje do leta 2030. Namen strategije je postaviti usmeritve za nadaljnji razvoj

slovenske industrije v širšem smislu in s tem pripraviti pot zelenemu, ustvarjalnemu in
pametnemu razvoju. Na podlagi smernic razvoja se bodo oblikovali ukrepi za podporo
slovenski industriji pri njenem nadaljnjem napredku, revitalizaciji oziroma preobrazbi.
Več…
ABC robotike, umetne inteligence in digitalizacije v proizvodnji
Dogodek z naslovom 2022 Kick-off: Umetna inteligenca in pametni roboti kot nova
paradigma malih in srednje velikih podjetij je predstavil konkretne korake in napotke za
uspešno digitalno transformacijo, predvsem z uvajanjem rešitev umetne inteligence in
napredne industrijske robotike. Potekal je v organizaciji grozda Pametne tovarne (SRIP
Tovarne prihodnosti), ki deluje v okviru Zbornice elektronske in elektroindustrije na GZS
ter koncerna Kolektor. Poročilo z dogodka z video posnetkom celotnega dogodka si lahko
ogledate na povezavi >>> (op.: povezava do videa je na koncu prispevka).
Pobuda za povečan obseg začasnega ali občasnega dela upokojencev
Gospodarska zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev
Slovenije in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije so preko interesne
skupine delodajalcev v Državnem svetu RS predlagali, da se na Vlado RS vloži pobuda,
da ta do konca leta 2022 z možnostjo 6-mesečnega podaljšanja omogoči večji obseg
dovoljenega opravljanja začasnega ali občasnega dela upokojencev tako, da bi se omilile
omejitve za opravljanje začasnega ali občasnega dela. Več...
GZS: Dvig minimalne plače za skoraj 5 % pomeni veliko dodatno obremenitev
gospodarstva
Predlagan dvig minimalne bruto plače za 4,9 % je v luči izjemnega dviga cen energentov
in surovin še posebej velik izziv za številna podjetja iz energetsko intenzivnih dejavnosti in
malega gospodarstva. GZS je zato predlagala sprejem delne subvencije dviga in
spremembo osnove za obračun socialnih prispevkov. Več…
GZS: Gospodarske asociacije za podporo poslovnim subjektom ob dvigu
minimalne plače
Gospodarska zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije ter Združenje delodajalcev obrti in
podjetnikov Slovenije so v dopisu ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti izpostavile, da predstavlja zadnji dvig minimalne bruto plače za 4,9 % zaradi
izjemnega dviga cen energentov in surovin velik izziv za gospodarstvo, saj sledi 8,9odstotnemu dvigu minimalne plače v letu 2021. Gospodarske asociacije zato predlagajo,
da je najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestila plače za plače in
nadomestila plače, izplačane za mesece od marca do decembra 2022, minimalna plača.
Dopis ministru je dostopen preko portala GZS >>>

Veljati začeli novela Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter novela Zakona o
javnem naročanju
Novela Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S) je začela veljati 1.
januarja 2022. Med drugim prinaša olajšave za zaposlene, ki so mlajši od 29 let in starejši
od 55 let, kot tudi za deficitarne poklice, olajšave pa se nanašajo tudi na digitalni in zeleni
prehod. S 1. januarjem 2022 je v veljavo stopila tudi novela Zakona o javnem naročanju –
ZJN-3C. Med drugim določa, da bodo naročniki morali objavljati sezname oddanih
evidenčnih naročil in razpisno dokumentacijo izključno po portalu javnih naročil. Naročnik
ima po novem tudi diskrecijsko pravico, s katero lahko presodi, ali je neobičajno nizka
ponudba zanj še ustrezna. Več...
Sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij
Državni zbor Republike Slovenije je konec lanskega leta sprejel Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-A). Zakon predstavlja enega prvih in
ključnih reformno-naložbenih ukrepov vladnega Načrta za okrevanje in odpornost. Z
investicijskimi spodbudami na podlagi ZSInv-A se s finančno pomočjo države spodbuja
visoko kapitalsko intenzivne, visokoproduktivne in zelene investicije podjetij. Zakon je
začel veljati 29. decembra 2021. Več…
Sprejeta novela Zakona o davku na dodano vrednost
Poslanci Državnega zbora Republike Slovenije so 27. decembra sprejeli novelo Zakona o
davku na dodano vrednost, s katero se v slovenski pravni red implementirajo štiri
evropske direktive. Spremembe pričnejo veljati v 15-ih dneh po objavi zakona v Uradnem
listu >>>
Delodajalske organizacije ponovno podprle predlog zakona o dohodnini
Trgovinska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Gospodarska
zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Združenje delodajalcev obrti in
podjetnikov Slovenije so ponovno izrazili podporo Predlogu zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o dohodnini (EPA: 1854 – VIII), ki ga bo Državni zbor RS obravnaval
predvidoma še v januarju 2022 (druga obravnava).
Kdaj bomo pripravljeni na družbo krožnega gospodarstva?
Na decembrski spletni konferenci z naslovom Kdaj bomo pripravljeni na družbo krožnega
gospodarstva? v organizaciji Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG) so udeleženci
razpravljali o koristih krožnega gospodarstva, pa tudi o zamujenih priložnostih. Na okrogli
mizi v sklopu dogodka je sodelovala tudi Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO.
Video posnetek je dostopen na povezavi >>>
Do 15. februarja brezplačen dostop do gospodarsko-poslovnih informacij Analitike
GZS

Analitika GZS nudi do 15. 2. 2022 možnost brezplačnega dostopa do tekočih gradiv
Letnega paketa gospodarskih informacij Analitike GZS ter arhivskih gradiv. Raziskave
kažejo, da imajo podjetja, ki pri svojem poslovanju upoštevajo pretekle tržne razmere in
napovedi, tudi do 20 % večjo rast, redna informiranost o najpomembnejših informacijah iz
gospodarstva in napovedih gospodarskih trendov v Sloveniji in svetu pa predstavlja
konkurenčno prednost za podjetja. Več…
Kitajski BDP v 2021 z visoko rastjo, rast cen zelo zmerna
Kitajski BDP se je v 2021 v dolarjih povečal za petino (realno za 8,1 %, kar je bilo nad
ciljno rastjo pri 6 %), kljub nizki realni rasti (v lokalni valuti) v zadnjem četrtletju (+1,6 %
glede na 3. četrtletje 2021 in +4,0 % glede na 4. četrtletje 2020), kar je bilo vseeno več od
pričakovanj (+3,6 % medletno). Več…
Kemični proizvodi zelo pomembni pri rasti uvoza in izvoza blaga
Podrobnejši podatki o izvozu blaga v oktobru 2021 so pokazali, da so kemični proizvodi,
stroji in transportne naprave ter izdelki, razvrščeni po materialu, prispevali 77 % k prirastu
celotnega izvoza blaga v prvih 10-ih mesecih leta. Znotraj teh je izstopala rast izvoza
električnih strojev in naprav, železa in jekla (+331 mio EUR) ter medicinskih in
farmacevtskih proizvodov. Več…
Novembrska industrijska proizvodnja v območju evra nad pričakovanji
Industrijska proizvodnja v novembru je bila v območju evra višja za 2,3 % glede na
predhodni mesec, kar je visoka rast. Zmerno rast se je sicer pričakovalo, saj je bil padec v
oktobru 1,3-odstoten. Kaže, da bodo vse produktne kategorije v zadnjem četrtletju 2021
beležile rast. Še vedno je glavnina omejitev pri aktualni rasti povezana s pomanjkanjem
materialov (surovin, polproizvodov) in zaposlenih. Več…
Rast cen uvoženih proizvodov se je ob koncu leta 2021 še pospešila
Cene uvoženih proizvodov so bile v novembru 2021 za 2,4 % višje kot v prejšnjem
mesecu in za četrtino višje kot pred enim letom. Z vidika skupin uvoženih proizvodov po
namenu porabe so se v novembru 2021 (glede na oktober 2021) najbolj podražili
energenti (za 9,4 %), pri čemer so izstopale podražitve pri zemeljskem plinu, sledile so
surovine (za 2,7 %), proizvodi za široko porabo in proizvodi za investicije. Več…
Novembrska blagovna menjava precej nad pričakovano
V novembru 2021 je Slovenija izvozila po prvih ocenah za 3,7 mrd EUR blaga, kar je bilo
skoraj za četrtino več kot v istem mesecu lani. V 11-ih mesecih leta je bila rast 19odstotna (relativna rast je bila ista v države EU kot v drugi države), vendar je bil seveda
nominalni prirast izvoza na trgu EU korespondenčno precej višji. Rast uvoza blaga je
znašala 30 % v prvih 11-ih mesecih. Iz držav EU smo uvozili za 24 % več, iz držav
nečlanic pa za 42 %, k čemer je prispevala tudi visoka rast cen surovin in energentov.
Več…

Visoka rast investicij podjetij v 3. četrtletju 2021
Kot piše Analitika GZS, so po podatkih iz nefinančnih sektorskih računov bruto investicije
podjetij (nefinančne družbe) v 3. četrtletju 2021 znašale 1,8 mrd EUR, kar je bilo 60 % več
kot v 3. četrtletju 2020 in za 4 % več kot v 3. četrtletju 2019 (podatki so nominalni in ima
na njih vpliv tudi sprememba cen). Glede na isti obdobji v letih 2020 in 2019 so bila
sredstva za zaposlene višja za 9 % oz. za 8,1 %. Dodana vrednost je porasla nekoliko
manj, in sicer za 8,6 % oz. za 6 %. Rast bruto poslovnega presežka družb (približek
EBITDA) je bila tako nižja od rasti dodane vrednosti in je znašala 8,3 % oz. 4,4 %.

UKREPI ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA IN UBLAŽITEV POSLEDIC
EPIDEMIJE COVID-19
Od 24. januarja možnost skrajšanja izolacije na 7 dni
Izolacijo je od 24. januarja ob določenih pogojih mogoče skrajšati z dosedanjih 10 na 7
dni. Oseba, ki je skrajšala izolacijo, se mora v nadaljnjih treh dneh čim bolj izogibati stikom
z drugimi ljudmi, zlasti z ranljivimi osebami, ob hkratnem pravilnem nošenju zaščitne
kirurške ali FFP2-maske. Več…
V veljavi je #PKP10
Državni zbor Republike Slovenije je 27. decembra 2021 sprejel Zakon o dodatnih ukrepih
za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19,
ki prinaša nove ter podaljšuje nekatere ukrepe iz dosedanjih protikoronskih zakonov.
Več…
Zadnje spremembe pri karantenah gospodarstvo spravljajo v neenakopraven
položaj
Zadnje spremembe, ki od 20. januarja veljajo glede karanten v vzgojno-izobraževalnih
ustanovah, sociali in zdravstvu, gospodarstvo pozdravlja, vendar pa enako pričakuje tudi
za vse dejavnosti v gospodarstvu. GZS zato v imenu svojih članov ponovno poziva
strokovnjake in vlado, da po vzoru številnih drugih držav proučijo možnost za skrajšanje
tako izolacij kot karanten na pet dni pod pogojem negativnega testa. Hkrati pa pričakuje
razširitev izjem od karanten na vse gospodarske dejavnosti. Več…
GZS predlagala razširitev pomoči za nakup hitrih testov za vse delavce
Gospodarska zbornica Slovenije že nekaj časa opozarja na motnje, ki se pojavljajo v
delovnih procesih zaradi izjemno visokega števila okužb z novim virusom SARS-CoV-2.
Podjetja se soočajo s problemi, kako ob visokem številu okuženih ohraniti proizvodnjo
oziroma nemoten delovni proces. Z namenom omejevanja širjenja virusa znotraj delovnih
organizacij so mnoga podjetja uvedla preventivna samotestiranja vseh zaposlenih, tudi
prebolelih in cepljenih. Zato je GZS na Vlado RS naslovila pobudo, v kateri predlaga, da
se pomoč za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje

razširi na vse delavce in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri
delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. Več..

VABLJENI K BRANJU
UMAR objavil Poročilo o produktivnosti 2021
Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj so v vlogi nacionalnega odbora za
produktivnost pripravili tretje Poročilo o produktivnosti. Tudi letošnjo vsebino je, v luči
gospodarskega okrevanja, zaznamovala kriza zaradi covida-19. Poročilo je dostopno v
pdf dokumentu >>>

Izdaja: Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO)
Za SRIP MATPRO: branka.murn@gzs.si
https://matpro.gzs.si

