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UVODNIK
Spoštovani!
Za nami je uspešno izpeljan tradicionalni letni posvet SRIP-a MATPRO, na katerem so se
osrednje teme navezovale na nove priložnosti za sodelovanje ter možnosti dostopa do
finančnih sredstev za uspešen prehod v zeleno, digitalno in konkurenčno gospodarstvo v
luči nove raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije. V teh dneh pa se že intenzivno
pripravljamo na slovensko predstavitev razvoja materialov prihodnosti na Expo 2020 v
Dubaju. V e-novičniku pa boste našli še vrsto drugih aktualnih informacij in novic.
Prijazno vabljeni k branju!
Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO

IZPOSTAVLJAMO
SRIP MATPRO za zeleno, digitalno in konkurenčno
gospodarstvo
7. oktobra smo na posvetu gostili več plenarnih predavanj
na temo dostopa do finančnih sredstev in bodočih
razpisov, odločevalcem pa so bili predstavljeni zaključki
match-making delavnic po fokusnih področjih. Več…
Zlato nacionalno priznanje GZS za inovacije tudi v SIJ
Metal Ravne
Zlato priznanje je prejela inovacija Orodno jeklo za delo v
vročem z izboljšano toplotno prevodnostjo SITHERM
S140R, razvita v okviru projekta MARTINA, ki je potekal
pod okriljem SRIP-a MATPRO. Iskrene čestitke! Več...

IZ DELA SRIP-a MATPRO

SRIP MATPRO na EXPO 2020 v Dubaj
Predstavniki podjetij s področja naprednih materialov in institucij znanja bodo 22.
novembra v okviru svetovne razstave EXPO 2020 Dubaj na slovenskem poslovnem
forumu, ki bo potekal pod naslovom Advanced Materials for the Green Future, prikazali
svoje prebojne rešitve in razvojne možnosti novim potencialnim poslovnim
partnerjem. Več...
Na posvetu SRIP-a MATPRO tudi o kadrih za prihodnost
V okviru posveta SRIP-a MATPRO 2021 je bila izvedena tudi delavnico za oblikovanje
verig vrednosti na temo povezovanja kadrovskih strokovnjakov in predstavnikov
izobraževalnih institucij ter institucij znanja za zagotavljanje usposobljenega kadra za
prihodnost. Interaktivnost različnih deležnikov iz podjetij, institucij znanja in izobraževalnih
institucij ter države je prinesla veliko zaključkov, konkretnih predlogov in smernic za
sistemsko reševanje opredeljenih izzivov na nivoju države. Več…

VABIMO VAS
Subcontractor Connect 2021, Jönköping, 9. - 12. 11. 2021
GZS vabi na organizirana B2B srečanja v okviru največjega severnoevropskega sejma
industrijskih podizvajalcev, ki ga - v hibridni izvedbi na Švedskem - organizirajo partnerji
mreže Enterprise Europe Network (EEN). Lani so se B2B srečanj udeležili nabavni
odločevalci podjetij Volvo Cars, Scania, CERN, Trelleborg Industrial Solutions, Fläkt
Woods, SKF, IKEA of Sweden AB, Northvolt, Autoliv Sverige AB itd. Udeležba na
dogodku je primarno namenjena OEM podjetjem kot proizvajalcem prvega in drugega
reda s področij avtomobilske industrije, gradbene opreme, medicine, pohištvene industrije
in ostalih proizvodnih dejavnosti. Več…
Festival UNI.MINDS 2021, 10. - 12. 11. 2021
Vabimo vas na največji slovenski spletni festival za grajenje inovacijske skupnosti in
dolgoročnih partnerstev med akademsko sfero in gospodarstvom, ki bo potekal med 10. in
12. novembrom 2021. Predstavljene bodo dobre prakse sodelovanja, podjetja bodo dobila
vpogled v tehnologije in ekspertize raziskovalcev Univerze v Ljubljani in Univerze v
Mariboru, raziskovalci in študentje pa v izzive, s katerimi se srečujejo podjetja. Več..
Osrednji dogodek projekta KorpoStart: KORPORACIJE IN STARTUPI. 1+1=3.
PREVERJENO., 17. 11. 2021
Na dogodku boste lahko prisluhnili plenarnemu predavanju na temo odprtega inoviranja,
primerom sodelovanja korporacij in startupov v Sloveniji ter aktualnim izzivom korporacij in
startup rešitvam v obliki organiziranih mreženj. Več…

Predstavitev inovativnih projektov podjetij na Japonsko-slovenskem poslovnem
forumu, 7. 12. 2021
SPIRIT SLOVENIJA želi v okviru Japonsko-slovenskega poslovnega foruma 7. decembra
predstaviti tri inovativne projekte slovenskih podjetij, ki spadajo v koncept projekta
japonske razvojne iniciative Družba 5.0 in hkrati v eno izmed naslednjih področij:
mobilnost in logistika, zdravstvo in biotehnologija, zelene tehnologije in krožno
gospodarstvo, kmetijstvo in biodiverziteta ter pametna mesta. Več…
ACI – The European Biopolymer Summit 2022, 2. - 3. 2. 2. 2022
Dogodek bo povezal direktorje in strokovnjake v razpravah o najnovejših spremembah,
izzivih in razvoju v panogi, zagotovil pa bo tudi platformo za srečanje s strokovnjaki iz
drugih industrij. Udeleženci bodo tako med drugim dobili vpogled v najnovejše okoljske
projekte in nove tehnologije ter na vlogo biopolimerov v krožnem gospodarstvu. Več…

RAZPISI
ESA objavila drugi razpis RPA
15. oktobra je Evropska vesoljska agencija (ESA) na podlagi novega Pridružitvenega
sporazuma z ESA objavila drugi razpis RPA (Requesting Party Activities), ki je namenjen
le slovenskim inštitucijam in podjetjem. Objavljen je na povezavi (potrebna je registracija)..
Novi razpisi na voljo pri EuroAccess
V okviru skupine 4 - Digitalno, industrija in vesolje programa Obzorje Evropa so bili odprti
novi razpisi za Destinacijo 1 - Podnebna nevtralna, krožna in digitalizirana proizvodnja ter
Destinacija 2 - Povečana avtonomija v ključnih strateških vrednostnih verigah za odporno
industrijo. Več…
Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
Slovenski podjetniški sklad je 8. oktobra objavil javni poziv za vavčer za dvig digitalnih
kompetenc. Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj
zaposlenih za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala konkurenčnost,
dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje
upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc. Razpis je odprt do 31.
03. 2023. Več…
Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
Slovenski podjetniški sklad je 8. oktobra objavil javni poziv za vavčer za tržne raziskave
tujih trgov. Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da
proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuji trg, širitve oz.
diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih. Razpis je odprt do 31. 03. 2023. Več…

Javni poziv Varovanje inovacijskega potenciala
Predmet javnega poziva je zagotavljanje obratnega kapitala - dodelitev spodbud za
sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca, ki ga bo prijavitelj navedel v vlogi
na ta javni poziv, na raziskovalno razvojni in inovacijski dejavnosti prijavitelja.
Raziskovalno razvojna in inovacijska dejavnost prijavitelja se uvršča v vsaj eno od
prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije – S4 in
prispeva tudi k digitalnemu ali zelenemu gospodarstvu. 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
GZS: Sredstva iz Sklada za podnebne spremembe edini način za reševanje
drastičnega dviga cen energentov v gospodarstvu
Na izjemen porast cen energentov se predvsem energetsko intenzivna industrija odziva
tudi z ukrepi zmanjšanja obsega svoje proizvodnje in zamrznitvijo investicijskih odločitev.
Zato je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)
posredovala pobudo glede prerazporeditve porabe sredstev iz Sklada za podnebne
spremembe. Pri tem je pripravila tudi konkreten predlog sheme za najbolj prizadeta
podjetja. Tudi Ministrstvu za infrastrukturo (MzI) bi želela podrobneje pojasniti
problematiko, s katero se soočajo predvsem energetsko intenzivna podjetja in prikazati
možne posledice pasivnosti odločevalcev. Več...
GZS: Izjemen dvig cen energentov nepredstavljiv izziv za slovensko industrijo
Med kratkoročnimi predlogi je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) z Energetsko
zbornico Slovenije (EZS) predlagala usklajene ukrepe: začasno znižanje prispevkov za
URE in OVE, znižanje trošarine ter morebitni časovno omejen poseg v same cene
električne energije, ki se oblikujejo na borzi, vendar pa obstaja manevrski prostor za
pogajanja med trgovci in dobavitelji. Več…

Poziv vladi k nujnemu ukrepanju glede enormnih cen energentov
»Smo sredi največje krize v energetiki do zdaj, gre za preživetje – nujne so takojšnje in še
bolj sistemske rešitve,« je 8. oktobra zapisal predsednik GZS Tibor Šimonka v pozivu
Vladi RS. GZS vidi pri urgentnem iskanju rešitev nujnost sodelovanja predstavnikov
industrije, energetike in države na najvišjem nivoju. Več...
GZS razočarana nad sklepi voditeljev držav EU glede rastočih cen energije
Voditelji držav članic EU so 21. oktobra v razpravi o rastočih cenah energije članice EU
pozvali, naj izkoristijo predlagane ukrepe za kratkoročno pomoč najranljivejšim
državljanom in podporo evropskim podjetjem. Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so
nad temi sklepi razočarani. Nadaljuje se »kriza političnega odločanja v EU o prehodu na
zelene vire energije.« Več…
Delodajalske organizacije: Minimalna plača ne sme biti prepuščena zgolj
političnemu odločanju
Delodajalske organizacije ostro nasprotujejo načinu obravnave višine minimalne plače in z
njo povezanega izračuna minimalnih življenjskih stroškov v Državnem zboru (ponovno)
brez kakršnega koli predhodnega socialnega dialoga. Minimalna plača naj ob nastali
blokadi delovanja Ekonomsko socialnega sveta kot ključna kategorija določanja stroškov
dela v gospodarstvu spet postane del dogovora socialnih partnerjev in MDDSZ. Več…
Pomanjkanje zaposlenih eden ključnih izzivov v slovenskem gospodarstvu
Okoli tretjina podjetij v predelovalnih dejavnostih ima težave s pridobivanjem zaposlenih,
enak delež (to so lahko druga podjetja) pa s pridobivanjem usposobljenih zaposlenih,
kažejo podatki Statističnega urada RS. Pri tem imajo podjetja v mislih predvsem
pomanjkanje poklicno-specifičnih znanj. Podjetja povprašujejo tako na splošno po vseh
zaposlenih kot po konkretnih profilih. Več…
REC 2021 o tržnem ravnanju z odpadki
Na letošnji konferenci reciklažne industrije REC 2021, ki se je odvila 21. in 22. oktobra, je
potekala tudi okrogla miza z naslovom Tržno ravnanje z odpadki – zlo ali ključ do
uspešnega krožnega gospodarstva? Posnetek s konference je dostopen na povezavi >>>
Dan najboljše prakse 2021: Uspeh digitalne transformacije temelji na vključenosti
ljudi
Konferenca je ponudila številna spoznanja o načinih uvajanja in uporabe metode
digitalnega leana za doseganje višje dodane vrednosti, poslovne uspešnosti, zadovoljstva
zaposlenih ter odpravljanja izgub v proizvodnem procesu. Več...
Avgustovska industrijska rast nad pričakovanji
Kot piše Analitika GZS, je bila v prvih osmih mesecih leta 2021 glede na osem mesecev v
letu 2019 industrijska proizvodnja najvišja v obdelavi in predelavi lesa (+17 %), proizvodnji

pohištva (+16 %), drugih strojev in naprav (+14 %), kemikalij, kemičnih izdelkov (+13 %),
elektronskih in optičnih izdelkih (+12 %).
Sektor elektronske industrije v dvig cen
Indeks nabavnikov Global Electronics PMI, ki ga merijo pri nabavnikih v svetovni
elektronski industriji, se je septembra zopet povišal, predvsem zaradi rasti v proizvodnji in
novih naročilih. Kazalnik je sicer nižji, kot je bil maja (takrat je bil najvišji), padec pa
Analitika GZS pripisuje predvsem pomanjkanju ključnih surovin v proizvodnji. Posledično
je proces proizvodnje zaradi občasnih prekinitev manj učinkovit. Časi dobav se
podaljšujejo, podjetja pa si zagotavljajo zaloge zaradi pričakovanj po nadaljnjem
pomanjkanju in vnovičnem porastu cen. Več…
Nova naročila pri velikih porabnikih jekla z nižjo rastjo
Veliki porabniki jekla so v septembru nekoliko znižali pričakovanja o razmerah v svojem
sektorju. Proizvodnja se je povečala najhitreje po maju 2021, vendar so nova naročila
narasla najpočasneje v zadnjih 15-ih mesecih. Precej podobne trende so beležili večji
kupci bakra in polproizvodov iz bakra; pomanjkanje surovin je pomembno prispevalo k
nižji rasti v tej dejavnosti. Med porabniki aluminija je razpoloženje podobno upadlo na 14mesečno dno (to še vedno pomeni ekspanzijo), pri čemer se je rast tekoče proizvodnje
nekoliko povečala v ZDA in v Aziji, v Evropi pa se je znižala. Več…
Svetovni avtomobilisti v septembru pritisnili na tipko Pause
V septembru so svetovni avtomobilski sestavljavci in proizvajalci delov znižali svojo
proizvodnjo drugi zaporedni mesec, kar je bilo primarno povezano z zamudami pri
dobavah, ki so bile v zadnjih dveh mesecih rekordne. Knjiga naročil se je kljub temu
okrepila, enako tudi pogled na delovanje v prihodnjih 12-ih mesecih, preseneča tudi rast
zaposlovanja. Več…
Desetina zaposlenih delala od doma vsaj en dan, pol manj vse dni
Kot piše Analitika GZS, se po podatkih eksperimentalne statistike število zaposlenih, ki so
delali od doma najmanj en dan, vztrajno zmanjšuje. Delež je bil konec avgusta okoli 11odstoten. Še decembra 2020 (pred tem statistika ni na voljo) je najmanj en dan od doma
delal skoraj vsak tretji zaposleni. Do sredine marca se je delež znižal na 17 %, potem pa
je bil dosežen nov lokalni vrh pri 26 % (začetek aprila). Delež zaposlenih, ki niso bili
odsotni z dela in so delali vse dni v tednu od doma, je ostal od sredine julija do sredine
avgusta enak, pri 4 %. To pomeni, da se je znižal predvsem delež zaposlenih, ki so delali
delno na lokaciji delovnega mesta, delno od doma.
V slovenski industriji septembra več aktivnosti, a z več previdnosti o prihodnosti
Po pisanju Analitike GZS se je septembrski podatek o zaupanju v predelovalnih
dejavnostih znižal z 10 na 7 indeksnih točk, kar je najnižja vrednost po februarju 2021.
Ocena o tekoči proizvodnji, izvoznih in skupnih naročilih, zalogah in pričakovanih cenah

se je celo izboljšala, močno pa je upadla ocena pričakovanega izvoza in proizvodnje.
Število mesecev zagotovljene proizvodnje (5,1) je ostalo nespremenjeno. Ocenjujejo, da
navedeni anketni podatki niso bistveno poslabšali optimističnih ocen o gibanjih v industriji.
Pritisk višjih cen energentov v avgustu ključno vplival na dvig cen industrijskih
proizvodov
Po besedah Analitike GZS so bile cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v avgustu
2021 povprečno za 1,5 % višje kot v juliju 2021. Toliko so bile višje tako cene proizvodov
za prodajo na domačem trgu kot cene proizvodov za prodajo na tujih trgih. V avgustu
2021 so se glede na predhodni mesec zvišale cene v vseh skupinah industrijskih
proizvodov po namenu porabe: cene energentov za 5,0 %, cene surovin za 1,8 %, cene
proizvodov za investicije za 1,5 % in cene proizvodov za široko porabo za 0,4 %. Najbolj
so se zvišale cene proizvodov v proizvodnji naftnih derivatov (za 19,0 %), najbolj pa so se
znižale cene v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 1,8 %).
EU Business Talks
V času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske Unije pripravlja Center za mednarodno
poslovanje GZS spletne pogovore s poslovneži iz vseh 27-ih držav članic, ki potekajo ob
torkih, vsak teden z izbranim gostom iz ene države članice. Doslej se je na poslovnih
pogovorih zvrstilo petnajst sogovornikov. Vabljeni k ogledu videoposnetkov >>>

UKREPI ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA IN UBLAŽITEV POSLEDIC
EPIDEMIJE COVID-19
GZS: Odločni NE zapiranju gospodarstva, odločni DA preventivnim ukrepom
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) zagovarja čim večjo precepljenost prebivalstva,
dosledno spoštovanje preventivnih ukrepov, upoštevanje PCT pogoja, gospodarstvo pa
ostro nasprotuje vsakršnim idejam o ponovnem zapiranju. Več…

MATPRO +
Nacionalna priznanja GZS za inovacije tudi članom SRIP-a MATPRO
V okviru Dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) 12. oktobra
podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem oziroma inovatorkam in
inovatorjem v podjetjih in drugih organizacijah. Podeljenih je bilo 9 zlatih, 31 srebrnih ter 1
posebno priznanje za inovacijski izziv – inovacije, ki rešujejo izzive covida-19. Nagrajena
je bila tudi najboljša inovacija leta po izboru javnosti. Člani SRIP-a MATPRO so prejeli
dve zlati in deset srebrnih priznanj. Več…

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

