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UVODNIK
Spoštovani!
Tokrat je pred vami dvojna številka novičnika e-MATPRO, saj se je v juniju in prvih tednih
julija odvila vrsta pomembnih aktivnosti. Srečali so se razvojniki v SRIP-u, sestala sta se
strateška sveta za metalurgijo in okolje GZS, ki sta obravnavala tako trenutno situacijo kot
predloge in pobude članov, SRIP MATPRO je Službi vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko (SVRK) oddal revidiran pregled opravljenih in načrtovanih aktivnosti…
Sprejet je bil tudi #PKP4 za blažitev posledic epidemije, določeni ukrepi za zajezitev
COVID-19 pa še vedno veljajo.
Prijazno vabljeni k branju! In pazite nase.
Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO

IZPOSTAVLJAMO
Delovni sestanek razvojnikov v SRIP-u MATPRO
Razvojniki iz podjetij in institucij znanja, vključenih v SRIP
MATPRO, so na delovnem srečanju razpravljali o ukrepih,
potrebnih za zagon gospodarstva, zlasti z vidika vlaganja
v raziskave in razvoj in pametne specializacije. Več…
SRIP-i oddali revidirane preglede opravljenih in
načrtovanih aktivnosti
SRIP MATPRO je na SVRK oddal revidiran pregled
prioritet in fokusnih področij, hkrati s predstavitvijo
dosedanjih dosežkov ter ključnih kratkoročnih in
dolgoročnih načrtovanih nadaljnjih aktivnosti SRIP-a.

IZ DELA SRIP-a MATPRO
Anketa: pregled stanja ter potrebe podjetij na področju razvoja človeških virov v
času COVID-19
V SRIP-u MATPRO smo junija pripravil krajšo anketo z namenom posnetka trenutnega
stanja ter pregleda potreb podjetij v času COVID-19. Zanimalo nas je, kakšno je stanje v
podjetjih na področju razvoja človeških virov in kaj je za podjetja trenutno najbolj v
ospredju, pa tudi, na kaj se bodo osredotočala v prihodnjih letih. V prispevku na spletni
strani so povzete ključne ugotovitve. Več…
13. seja Strateškega sveta za metalurgijo o ukrepih in pobudah za zagon
gospodarstva
Člani Strateškega sveta za metalurgijo (SSM) so se na svoji 13. seji zavzeli zlasti za
ukrepe za čimprejšnji zagon gospodarstva in ohranitev RR oddelkov v podjetjih ter hkrati
izpostavili potrebo po nadaljnjem delu na RR projektih. Več…
2. seja Strateškega sveta GZS za okolje
Strateški svet GZS za okolje (SSO) GZS, ki ga vodi koordinatorka SRIP-a MATPRO
Vesna Nahtigal, pozdravlja izboljšano sodelovanje Gospodarske zbornice Slovenije s
predstavniki Ministrstva za okolje in prostor (MOP) in Agencije Republike Slovenije za
okolje (ARSO), so poudarili člani na svoji 2. seji 10. julija, na kateri so v dialogu s
predstavnicama MOP-a podali tudi vrsto konkretnih pobud za reševanje okoljske
problematike. Več…

VABIMO VAS
CONNECTO 2020
Tehnološki park INTERA Mostar vas v sodelovanju s soorganizatorji in partnerji ter s
podporo Evropske podjetniške mreže (EEN) vabi, da se preko spletnega poslovnega
dogodka Connecto 2020 povežete s potencialnimi novimi poslovnimi partnerji iz Bosne in
Hercegovine in Zahodnega Balkana. Med posebej vabljenimi sektorji je tudi področje
izdelkov in polizdelkov iz kovine, lesa in plastike. Dogodek se bo začel s spletno
konferenco 28. julija, ki ji bodo sledili spletni B2B sestanki. Več…
Webinar: Kje iskati nepovratna sredstva in kako pripraviti ustrezno vlogo na
slovenskih razpisih?, 11. 8. 2020
Na webinarju bodo predstavljene aktualne možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev v
Sloveniji. Več…
Webinar: Kje iskati nepovratna sredstva in kako pripraviti ustrezno vlogo na EU
razpisih?, 18. 8. 2020

Na webinarju bo predavateljica Kristina Kočet Hudrap iz podjetja Tiko Pro predstavila
aktualne možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev Horizon2020 ter napovedi za
naslednjo finančno perspektivo Horizon Europe, ki se začne 2021. Več…
Razstava Ko zapoje kovina
Do konca avgusta si v muzejskem atriju Narodnega muzeja Slovenije (Muzejska 1,
Ljubljana) še lahko ogledate razstavo »KO ZAPOJE KOVINA. Tisočletja metalurgije na
Slovenskem.« Vabljeni! Več…

RAZPISI
Objavljen prvi razpis EU Inovacijskega sklada
Objavljen je prvi razpis sredstev novega EU Inovacijskega sklada v vrednosti 1 milijarde €
za pomoč pri komercializaciji in tržnemu preboju za velike demonstracijske projekte čistih
tehnologij v sektorjih, ki trgujejo s toplogrednimi plini. Sredstva so namenjena pomoči pri
preboju teh tehnologij na trg. Za obetavne projekte, ki še niso razviti v tolikšni meri, kot to
zahteva trg, je za pomoč pri njihovem razvoju na voljo dodatnih 8 milijonov €. Vloge je
potrebno predložiti do 29. oktobra 2020. Več…
Predstavitev napovedanega razpisa Green Deal 2020
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA) iz Bruslja je 9. julija pripravilo
informativno spletno predstavitev napovedanega razpisa Horizon 2020 Green Deal, o
katerem je govoril Sven Schade (DG RTD, Horizon Strategic Planning & Programming),
Wim de Kinderen (Brainport Eindhoven EU Office) pa je podal še kratko predstavitev
Vanguard Iniciative. Posnetek dogodka je na voljo na povezavi.

DOBRO JE VEDETI
Krožno gospodarstvo sloni na koristni izrabi odpadkov
Ministrstvo za okolje in prostor je dalo v javno razpravo predlog spremembe Uredbe o
odpadkih, s katero bolj jasno ureja status odpadkov oziroma prenehanje statusa odpadka.
Več…
GZS podpira spremembe Uredbe o odpadkih in gradbene zakonodaje
GZS je na novinarski konferenci 21. julija podprla predloge sprememb Uredbe o odpadkih,
ker te spodbujajo prehod v krožno gospodarstvo. Prav tako so predstavniki gospodarstva
izrazili podporo predlaganim spremembam gradbene zakonodaje (v okviru ZIUZEOP), ki
skrajšujejo postopke pri pridobivanju gradbenih dovoljenj. Več…
Pregled opravljenih nalog v skladu s programom Strateškega sveta za okolje GZS

Ključne naloge Strateškega sveta za okolje GZS so do junija 2020 zajemale področje
odpadkov s poudarkom na problematiki mineralnih nenevarnih odpadkov, obratovalnega –
internega monitoringa odpadnih vod in možnosti povračila za posredne emisije
toplogrednih plinov ter problematiko upravnih postopkov v pristojnosti MOP-a in nujnosti
večje samozadostnosti Slovenije na področju ravnanja z odpadki. Več…
Za nami je e-Okoljski dan gospodarstva
Ob svetovnem dnevu okolja je na GZS 5. junija potekal že 19. Okoljski dan gospodarstva,
tokrat prvič v obliki e-konference. Konferenca je bila posvečena odpadkom iz plastike,
predvsem plastike za enkratno uporabo, ki prehaja v okolje. Kot se je pokazalo tudi v času
epidemiološke krize, je plastika glede cene in široke uporabnosti v sodobni družbi
nepogrešljiva in nenadomestljiva, vendar moramo z njo vsi začeti ravnati bolj odgovorno,
od zasnove izdelkov do izboljšanja kakovosti zbranih odpadkov in bolj učinkovite snovne
predelave. Na konferenci je sodelovalo več kot 150 udeležencev iz enajstih držav. Več…
Izhodišča za pripravo okoljskega poročila za Pomorski prostorski načrt Slovenije
Objavljena so Izhodišča za pripravo okoljskega poročila za Pomorski prostorski načrt
Slovenije, ki jih lahko preberete na povezavi.
Evropski sistem inovacijskih kazalnikov (European innovation scoreboard) 2020:
Slovenija med zmernimi inovatorji
Najnovejša primerjalna ocena raziskovalno-inovacijske uspešnosti držav članic EU in
izbranih tretjih držav kaže, da je EU na svetovnem nivoju uspešnejša od ZDA, vendar
zaostaja za Avstralijo, Japonsko in Južno Korejo, inovacijska uspešnost EU kot celote in v
večini držav članic pa se je povečala.
Slovenija sodi na podlagi sestavljenega kazalnika, tj. skupnega inovacijskega indeksa, v
skupino t. i zmernih inovatork, in se skupaj s Hrvaško, Ciprom, Češko, Grčijo, Madžarsko,
Italijo, Latvijo, Litvo, Malto, Poljsko, Slovaško in Španijo uvršča pod povprečje EU. Za
njimi sta le še skromni inovatorki Bolgarija in Romunija; njuna inovacijska uspešnost je
precej pod povprečjem EU. Vodilne inovatorke z rezultati precej nad povprečjem EU so
Danska, Finska, Luksemburg, Nizozemska in vodilna Švedska, medtem ko so Avstrija,
Belgija, Estonija, Francija, Nemčija, Irska in Portugalska močne inovatorke, katerih
uspešnost je nad povprečjem EU ali blizu njega. Več…
Kitajske in ameriške družbe bolj optimistične kot ostale
IHS Markit je 16. julija objavil anketo med vzorcem podjetij (6.900) v 12 največjih
gospodarstvih po svetu, ki je pokazala, da je pri 2/3 družb nivo poslovanja (aktivnosti) še
vedno nižji kot pred izbruhom pandemije. Več...
V juniju pričakovana blaga rast zaposlovanja

Pri Analitiki GZS ocenjujejo, da se bo zaposlenost v juniju sezonsko povečala, predvsem
zaradi zaposlovanja v gostinstvu in gradbeništvu, medtem ko bo v predelovalnih
dejavnostih število delovnih mest še vedno nekoliko upadlo. Več…
Evropska podjetja z do 250 zaposlenih poslovala slabše že pred izbruhom
epidemije
Evropska centralna banka je prejšnji mesec izdala študijo, ki je pokazala, da so evropska
mala in srednja podjetja (MSP) z izjemo Nizozemske in Avstrije že v 2019 poslovali slabše
kot v predhodnih treh letih. Predvsem v Italiji in Franciji je ta del gospodarstva že posloval
slabše kot velike družbe. Slovenija v anketo ni bila vključena. Več…
SURS: Gospodarsko razpoloženje v juniju že drugi mesec zapored navzgor
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) so v juniju 2020 vsi
posamezni kazalniki pozitivno vplivali na gospodarsko klimo. Ta se je na mesečni ravni
zvišala za 8,7 odstotne točke. Več…
SURS: Izboljšanje kazalnikov zaupanja v vseh gospodarskih panogah
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila po podatkih Statističnega
urada Republike Slovenije (SURS) junija 2020 za 5 odstotnih točk višja kot maja 2020.
Več…
Rezultati junijske gospodarske ankete GZS med slovenskimi podjetji
Junijska anketa gospodarstva, ki je zajemala vprašanja, povezana tako s Covid-19 kot s
posojili, je potekala med 20. majem in 15. junijem. Na anketo je odgovorilo 272 podjetij. 44
% podjetij je bilo mikro in malih, ostala so bila srednja in velika podjetja. Med temi podjetji
jih je 54 % povpraševalo po posojilu v vrednosti 100 tisoč do 1 mio EUR, 33 % po posojilu
v vrednosti nad 1 mio EUR. Podjetjem v 88 % vloga za posojilo še ni bila odobrena. Več…

UKREPI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE
Državni zbor sprejel ZIUPDV - Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val
COVID-19 (#PKP4)
#PKP4 med drugim podaljšuje ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na
začasnem čakanju na delo do 31. julija z možnostjo podaljšanja še do konca septembra,
povračilo nadomestila plače za delavce na začasnem čakanju na delo pa je možno
uveljaviti za čakanje od 1. julija dalje. Več…
Povzetek glavnih določb #PKP4
V Pravni službi GZS so pripravili povzetek glavnih določb sprejetega Zakona o
interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV). Več…

Boštjan Gorjup na seji Skupščine GZS: »Če hočemo biti zmagovalci, moramo misliti
kot zmagovalci.«
Na 3. redni, e-seji Skupščine Gospodarske zbornice Slovenije je predsednik uprave SID
banke mag. Sibil Svilan članom skupščine spregovoril o aktualnih izzivih financiranja
slovenskega gospodarstva, predsednik GZS Boštjan Gorjup pa je predstavil pobude za
nov gospodarski zagon za Slovenijo 5.0. Več…
ePogovor med gospodarstvom in državo: GOSPODARSTVO MED IN PO EPIDEMIJI
V e-pogovoru sta gospodarski minister Zdravko Počivalšek in predsednik Gospodarske
zbornice Slovenije (GZS) Boštjan Gorjup v začetku junija razpravljala o protikriznih
ukrepih, opredeljenih z interventno #PKP zakonodajo, ter o tem, kako ponovno zagnati
gospodarstvo. Več….

VABLJENI K BRANJU
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 nanomaterialov. 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 tretje številke. Več…

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

