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UVODNIK
Spoštovani!
Naš tokratni, že 6. letošnji novičnik e-MATPRO pričenjamo z novico, da nam je v
počastitev Svetovnega dneva okolja uspel izid promocijske brošure SRIP MATPRO na
poti k trajnosti. Razglašeni konec epidemije napoveduje težko pričakovana srečanja v živo
– za nas najpomembnejši dogodek bo tradicionalni dvodnevni posvet v Portorožu, ki se bo
odvil 7. in 8. oktobra. Več informacij o posvetu bo objavljenih v naslednji številki enovičnika. Seveda pa tudi tokrat ne manjkajo informacije o aktualnih razpisih, vabila in
druge aktualne novice.
Prijazno vabljeni k branju!
Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO

IZPOSTAVLJAMO
Izšla je promocijska brošura SRIP MATPRO na poti k
trajnosti
V dvojezični brošuri se na kar 100 straneh predstavlja 22
podjetij ter 7 institucij znanja in povezovanja, obogatena
je s strokovnimi prispevki na temo novih materialov.
Več…

SRIP MATPRO na 20. okoljskem dnevu gospodarstva
Delovanje in dosežke SRIP-a MATPRO s pogledom v
prihodnost so pod naslovom »Energetsko intenzivna
industrija – proizvodnja materialov« v prvem delu
dogodka predstavili predstavniki podjetij in institucij
znanja, članov SRIP-a. Vabljeni k ogledu video posnetka.

IZ DELA SRIP-a MATPRO
Uresničitev inovacij s skupnostjo EIT Manufacturing
Spletni dogodek »Uresničitev inovacij s skupnostjo EIT Manufacturing« so 15. junija
organizirali SRIP MATPRO, Inštitut Jožef Stefan in SRIP ToP. Evropski Inštitut za
inovacije in tehnologijo na področju proizvodnje [European Institute of Innovation and
Technology - EIT Manufacturing] – EIT-M povezuje vodilne evropske akterje (podjetja,
raziskovalne organizacije in univerze) na področju proizvodnje. Njihova glavna ambicija je,
da z močno interdisciplinarno in zaupanja vredno skupnostjo spodbudijo inoviranje
proizvodov, storitev in postopkov ter ustvarjanje podjetij v okviru globalno konkurenčne in
trajnostne proizvodnje. Več...
Delavnica Povezovanje in iskanje možnosti za sodelovanje na področju kovinskih
materialov
26. maja je v organizaciji Oddelka za materiale in metalurgijo Naravoslovnotehniške
fakultete Univerze v Ljubljani in pod okriljem SRIP-a MATPRO potekala delavnica na temo
povezovanja in sodelovanja na področju kovinskih materialov. Na dogodku so sodelovali
dr. Jožef Medved, dr. Jaka Burja, dr. Peter Cvahte in dr. Ana Debevec. Predstavljena sta
bila projekta Čmrlj in Martin, dogodek pa se je zaključil s pogovorom na temo
vzpostavljanja povezav med različnimi področji materialov.
Srečanje HR intervizijske skupine MATPRO
Na srečanju HR intervizijske skupine MATPRO je bila predstavljena aktivnost individualnih
srečanj s podjetji z namenom svetovanja pri oblikovanju in uvajanju različnih HR sistemov,
kot so sistemi nagrajevanja, razvoja potencialov zaposlenih, sistemi mentorstva in
prenosa znanja ter drugih. Prav tako so predstavili nove profile za SRIP MATPRO in
ocenili pomembnost predlaganih profilov za člane našega SRIP-a. Gostja septembrskega
srečanja pa bo Jelica Lazarević Lajovic, direktorica kadrovske službe in članica upravnega
odbora Iskratel, ki bo z udeleženci delila dobre prakse.
Srečanje intervizijske skupine MATPRO za razvojnike
Na srečanju intervizijske skupine MATPRO za razvojnike so udeleženci obravnavali temo
»Vloga vodje razvoja kot vmesnika med vodstvom in delavci«. Vodja zavzema različne
vloge in se pogosto znajde v vlogi »vmesnika«, kjer je njegova naloga tudi, da olajša

pretok informacij v obe smeri. V okviru srečanja so raziskovali različne vloge in
odgovornosti vodje, spoznali načine obvladovanja pritiskov z obeh strani in se naučili,
kako komunicirati in graditi zaupanje. Naslednje srečanj bo prvič potekalo v živo, s čimer
se bo krepila mreža razvojnikov SRIP-a MATPRO.
Predstavitev možnosti sodelovanja na EXPO 2020 v Dubaju
1. junija je bila za člane SRIP-a MATPRO organizirana predstavitev možnosti sodelovanja
na EXPO 2020 v Dubaju. Na dogodku je bila predstavljena celovita ponudba za
sodelovanje podjetij, ki obsega nastop v slovenskem paviljonu preko podjetniškega in
poslovnega paketa in /ali udeležbo v slovenskih vladno-gospodarskih delegacijah. Na
razstavi bo ena izmed enajstih krovnih tematik predvidoma tudi razvoj in materiali
prihodnosti, kar lahko pomeni odlično priložnost za predstavitev dosežkov članov SRIP-a
MATPRO.

VABIMO VAS
European Research & Innovation Days 2021, 23. – 24. 6. 2021
Dvodnevno spletno konferenco European Research & Innovation Days 2021 organizira
Evropska komisija. Program z več vzporednimi predavanji in delavnicami se bo
osredotočil na prihodnost evropskih raziskav in inovacij, Obzorje Evropa ter nov evropski
program financiranja raziskav in inovacij. Več…
Horizon Europe Info days, 28. 6. – 9. 7. 2021
Na desetdnevnem dogodku Evropske komisije bodo udeleženci - potencialni prosilci in
drugi zainteresirani s področja raziskav in inovacij v EU - lahko pridobili informacije o
odprtih razpisih ter imeli možnost postaviti vprašanja o glavnih instrumentih financiranja,
postopkih Obzorja Evropa in novostih. Informativni dnevi bodo obravnavali 9 tem. Več…
EU pobude o trajnostnih izdelkih in digitalnem potnem listu izdelka, 29. 6. 2021
Vabimo vas, da se zdeležite Orgalim webinarja na temo evropskih pobud o trajnostnih
izdelkih in digitalnem potnem listu izdelka, ki bo zbiral podatke o izdelku vzdolž njegove
vrednostne verige. V luči prihajajočih zakonodajnih sprememb bodo udeleženci
razpravljali o predlogih in njihovem vplivu na evropsko industrijo z vidika priložnosti,
izzivov in prihodnjih korakov. Več...
Poslovne priložnosti na Poljskem - kako po Covidu naprej, 30. 6. 2021
Kako je gospodarska kriza povezana s Covidom prizadela Poljsko in njeno gospodarstvo?
Kako je poljska vlada pomagala podjetjem in lokalnemu prebivalstvu? Kakšen vpliv je imel
COVID na bilateralno gospodarsko trgovinsko sodelovanje med Slovenijo in Poljsko? Kaj
načrtujemo in kaj lahko pričakujemo v bodoče? O vsem tem bo tekla beseda na spletnem
seminarju 30. junija. Več…

Panevropski inovacijski ekosistem, kje smo in kam gremo?, 1. 7. 2021
Mednarodna konferenca ob začetku slovenskega predsedovanja Svetu EU bo posvečena
inovacijam in inovacijskemu ekosistemu Evropske unije in Slovenije. Dogodek ob podpori
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo organizira Gospodarska zbornica
Slovenije (GZS), izveden bo v obliki hibrida s kombinacijo dogodka v živo na GZS in
neposrednega spletnega prenosa. Več...
Podeitev 53. Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, 6. 7. 2021
Rdeča nit slavnostnega dogodka bo »S tradicijo gradimo prihodnost«. GZS v letošnjem
letu obeležuje 170 let svojega obstoja, zato bo letošnja – hibridna - podelitev
gospodarskih oskarjev združena s praznovanjem visokega jubileja. Iz 170 let zgodovine
želi GZS v prihodnost prenesti tradicijo - tisto, kar je bilo dobro, pozitivno, znanje,
izkušnje, strokovnost, široko mrežo partnerstev,… in to nadgraditi s tistim, kar je ključno in
brez česar si prihodnosti ne moremo predstavljati - nove vede, informatika, digitalizacija,
širokopasovno omrežja, industrija 4.0, AI ipd. Več…

RAZPISI
Evropska komisija objavila programe dela za Obzorje Evropa za leti 2021-2022
Evropska komisija je skupaj z nacionalnimi strokovnjaki več mesecev pripravljala
programe dela, od 15.junija 2021 pa so ti tudi uradno objavljeni na portalu Funding &
Tenders Portal, enotni vstopni točki za vse centralizirane programe EU. Več…
P4D 2021 - Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)
Namen razpisa Slovenskega podjetniškega sklada je spodbuditi rast in razvoj podprtih
podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v dobaviteljskih in / ali
prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov,
izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje.
Okvirna višina sredstev znaša 30 mio EUR, višina sofinanciranja znaša od 30.000,00 EUR
do 100.000,00 EUR, stopnja sofinanciranja pa je 60 %. Več…
Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021: Javni razpis
za sofinanciranje projektov v okviru programa blaženje podnebnih sprememb in
prilagajanje nanje
Cilj razpisa je podpreti ukrepe za ublažitev podnebnih sprememb in zmanjšanje ranljivosti
zaradi le-teh. Projekti morajo prispevati k rezultatom in neposrednim učinkom dveh
programskih področij: (1) Obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost, energetska
varnost in (2) Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Rok za prijavo: 30.
september 2021 do 12. ure. Več…

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021: Javni razpis
za sofinanciranje projektov v okviru programa izobraževanje – krepitev človeških
virov
Cilj razpisa je podpreti ukrepe za izboljšanje spretnosti, sposobnosti in znanja ljudi.
Projekti morajo prispevati k rezultatom in neposrednim učinkom dveh programskih
področij: (1) izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade
ter (2) usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Rok za prijavo: 30. september 2021
do 12. ure. Več…
Vzpostavitev vavčerskega sistema spodbud malih vrednosti za MSP 2019-2023
Namen je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta
način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost tako pri
pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu kakor tudi pri vključevanju v globalne
verige vrednosti na različnih nivojih. Objava je predvidena v juniju 2021.
Spletna stran z aktualnimi razpisi 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
Predlog povišanja višine prispevka za energetsko učinkovitost v javni obravnavi
Do 25. junija je v javni obravnavi predlog Uredbe o spremembah uredbe o zagotavljanju
prihrankov energije. Predlog predvideva povišanje višine prispevka za energetsko
učinkovitost, ki ga plačuje končni odjemalec električne energije, zemeljskega plina in
toplote iz omrežja ter končni odjemalec trdnih, tekočih in plinastih goriv, preračunane na
prodajno enoto za posamezno vrsto energije. Prvo povišanje, ki bo veljalo predvidoma od
1. 10. 2021 do konec 2023, predvideva 50-odstotno povišanje prispevka na prodajno
enoto za posamezno vrsto energije. Drugo poviševanje višine prispevka v višini 50 % je
predvideno za obdobje 2024-2025 in tretje 50-odstotno povečanje od 2026 naprej. GZS
pripravlja skupni odziv na objavljeni predlog.

20. okoljski dan gospodarstva: slovenski industrijski ekosistemi za zeleni prehod
gospodarstva in družbe
Letošnji Okoljski dan gospodarstva, s katerim GZS že 20. leto zapored obeležuje Svetovni
dan okolja, je bil osredotočen na verige vrednosti v gospodarstvu in na njihovo vlogo pri
prehodu gospodarstva, pa tudi širše družbe, v podnebno nevtralno, krožno prihodnost.
Dogodek je pokazal, da bo za uspešen prehod potrebno povezovanje, sodelovanje in
zaupanje različnih gospodarskih in tudi družbenih deležnikov. Več…
GZS: Predlog Zakona o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov
ruši skupni evropski pristop
Konec maja je bil v obravnavo in sprejem poslan predlog Zakona o sežigalnicah odpadkov
in napravah za sosežig odpadkov. Gospodarska zbornica Slovenije opozarja, da predlog
zakona ruši skupno politiko in pristop, ki na področju emisij iz industrijskih naprav v EU
velja že skoraj 35 let in zajema cca 50.000 naprav. Z usmerjanjem zgolj na emisije v zrak
iz nekaterih naprav namreč vzpostavlja parcialni pogled na okolje. Več...
Pet izgubljenih mest na lestvici konkurenčnosti
Slovenija je na IMD lestvici konkurenčnosti inštituta zdrsnila za pet mest, na 40. mesto
med 64 državami. Svojo uvrstitev je poslabšala predvsem na področjih poslovne in vladne
učinkovitosti ter pri infrastrukturi, medtem ko jo je izboljšala pri gospodarski uspešnost.
Pet pridobljenih mest pri gospodarski uspešnosti je posledica dviga salda tekočega
računa plačilne bilance (padec uvoza je bil v 2020 večji od izvoza) ter relativno visokega
deleža ohranjenih delovnih mest. Slabost na tem področju predstavlja še vedno nizka
deleža tujih neposrednih investicij v Sloveniji ter investicij v osnovna sredstva. Zadnji
vpliva tudi na nižjo rast produktivnosti. Tudi delež tujih neposrednih naložb slovenskih
podjetij ostaja nižji kot v primerljivih državah. Pri digitalizaciji v podjetjih pa bodo nujni
odločnejši koraki in učinkovitejša zakonodaja. Več…
Nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence do leta
2025
Vlada RS je konec maja potrdila Nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe
umetne inteligence do leta 2025 z namenom pospešiti gospodarsko rast ter na tej podlagi
vzpostaviti prepoznavnost Slovenije kot kredibilnega partnerja pri nadaljnjem uvajanju in
regulaciji UI v družbi na človeka osredotočen način in v njegovo dobro. Več…
Sveži obeti o gospodarski rasti vse boljši
Banka Slovenije je precej izboljšala svojo predhodno, decembrsko napoved in ocenjuje,
da bo po osrednjem scenariju gospodarska rast v 2021 5,2-odstotna, v 2022 pa 4,8odstotna. Pripravili so tudi dva alternativna scenarija, ki bi bila lahko posledica gibanja
epidemije. Več…
Proizvajalci v območju evra brez skrbi pri naročilih, s skrbmi pri dobavi materiala

Indeks nabavnih managerjev v proizvodnji v območju evra je maja dosegel najvišji nivo,
63,1 (24-letni vrh), kar je bilo nad prvo oceno (62,8). Na Nizozemskem, v Avstriji, Italiji in
na Irskem so beležili rekordne ravni, v Franciji, Španiji in Grčiji so bili od rekordov
oddaljeni le malo. Dolgi dobavni roki dvigujejo raven cen pri surovinah in polproizvodih, saj
proizvajalci tekmujejo za omejen nabor vhodnih materialov. Ker se povpraševanje kot
plima širi, je doseglo skoraj vse članice, precej podobno je v svetovni proizvodnji. Več…
Cene uvoženih proizvodov višje predvsem pri energentih, delno surovinah
Kot piše Analitika GZS, so bile cene uvoženih proizvodov v aprilu 2021 v povprečju za 1,8
% višje kot v prejšnjem mesecu in za 7,0 % višje kot pred enim letom. Od uvoženih
proizvodov so se v enem letu najizraziteje podražili proizvodi v skupini oskrba z električno
energijo, plinom in paro (za 179 %) ter proizvodi v skupini surova nafta in zemeljski plin
(za 77 %), izraziteje pocenili pa proizvodi v skupini premog in lignit (za 14,6 %). V prvih
štirih mesecih so tako bile povprečne cene uvoženih energentov višje za 14 %, surovin za
5 %. Na drugi strani so bile cene proizvodov za investicije višje za 1,1 %, proizvodov za
široko porabo pa nižje za 1,1 %. Iz tega sledi, da se višje cene surovin še ne odražajo tudi
v višjih cenah uvoženih polproizvodov in končnih proizvodov, vendar bi se morala tudi
dinamika teh cen vsaj začasno okrepiti.
Nemški stroji na tujih trgih iskani bolj kot avtomobili
Majska anketa nemškega instituta IFO je pokazala, da so se izvozna pričakovanja
nemških družb zgolj nekoliko ohladila (23 točk, 23,9 v aprilu), vendar ostajajo zgodovinsko
visoka. Predvsem so se izvozna naročila umirila v avtomobilski industriji, industriji
prehrane in tekstilni industriji. Elektroindustrija in strojegradnja se na drugi strani soočata s
pospeškom novih naročil, podobno velja za kemično industrijo. Po več mesecih stagnacije
je konjunktura naročil zajela tudi nemško pohištveno industrijo, piše Analitika GZS
Splošna poslovna klima v Nemčiji še navzgor
Po pisanju Analitike GZS splošni indeks gospodarskih pričakovanj nemškega instituta IFO
se je pričakovano izboljšal v maju (s 96,6 v aprilu na 99,2 v maju), kar je najvišja vrednost
po maju 2019. Optimizem v predelovalnih dejavnostih se je nekoliko znižal, v storitvah, ki
se sproščajo, pa se je povišal na najvišjo vrednost po februarju 2020. Trgovina na debelo
beleži nova naročila (tudi zaradi rasti industrije), trgovina na drobno pa pričakuje nove
sprostitve. V gradbeništvu se je optimizem okrepil, vendar je pomanjkanje gradbenih
materialov večje, kot je bilo pred mesecem dni.
Dobički v 2020 višji le v IKT dejavnostih
Nekoliko bolj poglobljen vpogled v podatke o poslovanju gospodarskih družb v letu 2020
razkriva, da so se čisti prihodki od prodaje v 2020 znižali za 6,8 % (-6,9 mrd EUR), od
tega za 3,7 mrd EUR na domačem trgu (-6,5 %) in za 3,1 mrd EUR na tujem trgu (-7,3 %).
Pogled po dejavnostih kaže, da je bilo nominalno znižanje prodaje najvišje v trgovini (-2,6

mrd EUR) in predelovalnih dejavnostih (-1,8 mrd EUR), v drugih raznovrstnih dejavnostih
(-470 mio EUR) in gostinstvu (-460 mio EUR). Več…
Slovensko gospodarstvo v 1. četrtletju po rasti presenetilo
Bruto domači proizvod v Sloveniji se je v 1. četrtletju 2021 na letni ravni realno povečal za
1,6 % (prilagojeno za sezono in koledar za 2,3 %), kar je primerjalno gledano najvišja rast
med članicami EU, ki so podatke že objavile na portalu Eurostata. Več…
Državni ukrepi v 2020 pomembno vplivali na gibanje dodane vrednosti v
gospodarstvu
Ajpes je konec maja objavil dolgo pričakovane podatke o poslovanju gospodarskih družb
in samostojnih podjetnikov v letu 2020. Agregatni prihodki gospodarskih družb so upadli
za 5,7 %, pri samostojnih podjetnikih za 5 %, medtem ko je bila dodana vrednost nižja za
1 %. Nižje cene surovin v 2020 in podporni ukrepi države (prejete subvencije) so bili
ključni za to, da se dodana vrednost ni pomembno skrčila. Več…

UKREPI ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA IN UBLAŽITEV POSLEDIC
EPIDEMIJE COVID-19
Predlogi GZS za spremembe in dopolnitve predloga zakona o interventnih ukrepih
za pomoč gospodarstvu in turizmu
Gospodarska zbornica Slovenije je na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
(MGRT) posredovala pripombe na objavljeni predlog interventnega zakona, namenjenega
predvsem pomoči najbolj prizadetim dejavnostim. Pri tem je izpostavila, da so bile tudi
druge dejavnosti omejene v svojem delovanju, bodisi neposredno z začasnimi prepovedmi
bodisi zaradi same narave dela. Zato se GZS zavzema za horizontalne ukrepe, ki so
dostopni vsem gospodarskim subjektom pod enakimi pogoji, s čemer se zagotavlja
enakopraven položaj vseh gospodarskih subjektov na trgu. Več…
S 15. junijem konec epidemije
S 15. junijem se je epidemija COVID-19 v Sloveniji iztekla. Po besedah državnega
sekretarja na Ministrstvu za zdravje mag. Franca Vindišarja je trenutna epidemiološka
situacija v državi ugodna, vendar bo svetovalna skupina kljub razglašenemu koncu
epidemije še naprej tedensko ocenjevala potrebnost posameznih ukrepov, večjih
sproščanj se za sedaj ne nadejajo.
Ukrep čakanja na delo podaljšan v junij
Vlada Republike Slovenije je na 77. redni seji med drugim sprejela sklep o podaljšanju
ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo še
za mesec junij.

VABLJENI K BRANJU
Inovacijski trendi 2020
KPMG Digital Delta je jeseni 2020 izdal poročilo o inovacijskih trendih 2020, ki ponuja
podatke o raziskavah in analize, ki pomagajo razumeti spreminjajoče se dojemanje
inovacij skozi turbulentno in negotovo obdobje. Publikacijo v pdf obliki najdete na povezavi
>>>

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

Vaše podatke smo zbrali iz javno dostopnih virov ali v okviru opravljanja dejavnosti Gospodarske zbornice Slovenije in jih
uporabljamo v skladu z določili 72. člena ZVOP-1 in ZEPT-1B. Svoje podatke lahko kadarkoli pregledate ter zahtevate njihov
popravek ali izbris oziroma prekličete to soglasje. Nastavitve, na katere vrste sporočil ste naročeni, in odjavo lahko kadarkoli
spremenite s klikom na povezavo »Sprememba nastavitev prejemanja e-novic in odjava«.

