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UVODNIK 
  

Spoštovani! 

  

Tokratna, dvojna številka našega e-novičnika, najprej prinaša povabilo na zdaj že 

tradicionalni posvet SRIP-a MATPRO. Letos ga znova načrtujemo v živo, zato vas že 

sedaj vabimo, da si 7. in 8. oktobra rezervirate čas in se nam pridružite v Portorožu. 

Novičnik je tokrat tudi malce bolj poletno obarvan, saj vas poleg objav povabil na 

dogodke, informacij o razpisih in drugih aktualnih novic vabimo k ogledu videoposnetkov 

z več zanimivih dogodkov ter k branju nove številke revij Glas gospodarstva ter Materiali 

in tehnologije. 

  

Želim vam lepo poletje, še vedno pa velja – nalezimo se dobrih navad, cepimo se! 

    

Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO 
  

 
   

IZPOSTAVLJAMO 
  

 

  

Vabilo na posvet SRIP-a MATPRO 2021 

Tokrat se srečamo v živo! Posvet SRIP-a MATPRO bo 

letos 7. in 8. oktobra v Portorožu. Namenjen je srečanju in 

izmenjavi mnenj med slovenskim gospodarstvom, 

institucijami znanja in predstavniki države. Več… 
 

 
   

IZ DELA SRIP-a MATPRO 
  

Odzivi na predstavitveno brošuro SRIP-a MATPRO izjemno pozitivni 

Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO, je na julijskih poslovnih obiskih pri članih 

SRIP-a MATPRO sodelujočim v publikaciji izročila tudi brošuro SRIP MATPRO na poti k 
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trajnosti. Odzivi s terena so izjemno pohvalni, zato upamo, da se bo v naslednjo izdajo - v 

luči vse pomembnejšega zelenega prehoda – vključilo še več naših članov. 
  

 
   

VABIMO VAS 
  

Dan slovenske elektroindustrije, 31. 8. 2021  

Na dogodku v organizaciji GZS-Zbornice elektronske in elektroindustrije bo med drugim 

predstavljena nova industrijska strategija EU za Evropo po krizi, o kateri bo spregovorila 

Rada Rodriguez, predsednica združenja evropske tehnološke industrije Orgalim, ter 

akcijski načrt za dvig produktivnosti, ki ga bo predstavila dr. Polona Domadenik 

(Ekonomska fakulteta UL). Na okrogli mizi z naslovom Perspektive elektroindustrije v 

Sloveniji bo sodeloval tudi Marko Drobnič, predsednik uprave TALUM-a in predsednik 

SRIP-a MATPRO. Več… 
  

19. posvet o procesni metalurgiji jekla, 23. 9. 2021  

Dogodek je tradicionalno namenjen spoznavanju in izmenjavi izkušenj pri skupnih 

problemih proizvodnje jekla in oskrbe s pomožnimi materiali. Na dan posveta bo 

tradicionalno na razpolago zbornik, zato je potrebno naslove in povzetke predavanj 

posredovati do 23. avgusta, udeležbo na samem posvetu pa potrditi najkasneje do 2. 

septembra. Več… 
  

Informativni dan Evropskega obrambnega sklada (EDF) za slovenske deležnike, 1. 

9. 2021 

Na informativnem dnevu za slovenske deležnike bo predstavljen program dela 

Evropskega obrambnega sklada 2021 in razpisi za zbiranje predlogov za leto 2021 v 

petnajstih tematskih kategorijah. Dogodek bo potekal preko platforme WebEx. Več… 
  

Dnevi eZdravja, 30. 8. do 4. 9. 2021 

V času predsedovanja Slovenije Svetu EU bo v Digitalnem središču Slovenije potekal 

teden eZdravja pod naslovom Podatkovni prostori in digitalna preobrazba zdravstva. 

Poudarek bo na evropskem zdravstvenem prostoru ter izmenjavi izkušenj in dobrih praks 

med Slovenijo in državami, ki so vodilne na nekaterih področjih digitalizacije zdravstva. 

Več… 
  

Predstavitev podjetij v okviru Tedna AI4SI, 13. - 17. 9. 2021 

Vodilna tema Digitalnega središča Slovenije v mesecu septembru bo umetna inteligenca. 

Teden od 13. do 17. 9. 2021 bo namenjen pobudi AI4SI. V ta namen je celoten razstavni 

prostor (8 stojnic) namenjen podpornikom pobude AI4SI. Nastop na stojnici je za MSP-je 

brezplačen (preko sheme de minimis pomoči). Več... 
  

Industrijski sprint Instituta Jožef Stefan, 16. 9. 2021 
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Raziskovalci bodo v kratkih, 5-minutnih spletnih predstavitvah v angleščini predstavljali 

zanimive raziskovalno-razvojne projekte, ki vodijo v širjenje kompetenc, znanj, novih 

prebojnih tehnologij za industrijo – potencial za sodelovanje ter tehnologije, zanimive za 

industrijo. Več… 
  

E-konferenca Dan najboljše prakse: Digitalni LEAN v proizvodnji, 1. 10. 2021 

Letošnja mednarodna konferenca, na kateri bodo sodelovali ugledni domači in tuji 

strokovnjaki, je namenjena predstaviti primerov uporabe digitalnega leana za odpravljanje 

napak ali izgub v proizvodnem procesu s ciljem ustvarjenja višje dodane vrednosti. Več… 
  

Poletne delavnice Grow Slovenia with Google 

Vabimo vas na poletne delavnice za razvoj digitalnih veščin projekta Grow Slovenia with 

Google z vodilnimi domačimi strokovnjaki digitalnega sveta. Delavnice, ki bodo potekale 

preko spleta, so za člane GZS brezplačne. Več… 
  

World Manufacturing Week 2021, 18. – 22. 10. 2021 

Dogodek bo udeležencem ponudil vrsto priložnosti za razpravo in analizo ključnih 

vprašanj, ki vplivajo na proizvodni sektor ter za predstavitev in izmenjavo inovativnih praks 

in idej na številnih ciljnih dogodkih, ki jih bodo organizirala podjetja, poslovna združenja, 

univerze in raziskovalne organizacije ter javne ustanove. Več… 
  

World Manufacturing Forum 2021, 20. in 21. 10. 2021 

Letošnja osrednja tema prestižnega letnega dogodka, na katerem bodo razpravljali o 

izzivih in trendih svetovne proizvodnje, bo krožno gospodarstvo in digitalne tehnologije ter 

njihova ključna vloga pri doseganju okoljske trajnosti. Dogodke in pogovore bodo 

neposredno prenašali. 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 
  

Odprti prvi razpisi iz 8-milijardnega Evropskega obrambnega sklada 2021 – 2027 

Evropska komisija je 30. junija objavila razpise za financiranje oziroma sofinanciranje 

raziskav in razvoja naprednih tehnologij in produktov v podporo razvoju obrambnih 

zmogljivosti. EU Participant portal (portal za prijave predlogov projektov) za te razpise se 

bo odprl z 9. septembrom 2021, rok za oddajo bo 9. december 2021. Več… 
  

https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=18952&l=128435&ce=469555496
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=18952&l=128436&ce=469555496
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=18952&l=128437&ce=469555496
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=18952&l=128438&ce=469555496
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=18952&l=128439&ce=469555496
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=18952&l=128440&ce=469555496
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=18952&l=128441&ce=469555496


Napoved drugih razpisov evropskega Sklada za inovacije 

Evropska komisija načrtuje drugi razpis za velike projekte 26. oktobra letos; razpis bo 

odprt do 1. marca 2022, rezultate pa bodo objavili julija prihodnje leto. Drugi razpis za 

male projekte naj bi bil objavljen marca 2022, odprt bo do avgusta 2022, rezultati pa bodo 

znani v prvem četrtletju 2023. Več… 
  

Odprt je 2. razpis Inovacijskega sklada Univerze v Ljubljani (UL) 

Razpis je namenjen raziskovalcem UL z obetavnim tehnološkim in netehnološkim 

inovativnim projektom na področju prenosa znanja, ki jim do sklenitve licenčne/prodajne 

pogodbe, pogodbe o skupnem razvoju ali prijave na večji razpis za preverbo koncepta 

manjka le še kakšen korak. Več… 
  

SVRK odobril evropska sredstva za projekt React EU – Vavčerski sistem spodbud 

malih vrednosti za MSP 

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je odobrila evropska 

sredstva za projekt »React EU – Vavčerski sistem spodbud malih vrednosti za MSP«. Za 

dobrih 26 milijonov evrov vreden projekt, ki ga bo izvajal Javni sklad Republike Slovenije 

za podjetništvo, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 13 milijonov evrov. Gre 

za sedmo naložbo iz pobude React-EU v okviru Instrumenta NextGenerationEU, 

instrumenta za okrevanje po epidemiji. 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 
  

Podnebni sklad: GZS kritična do razporeditve porabe sredstev 

Na Gospodarski zbornici Slovenije so pozdravili pripravo Odloka o Programu porabe 

sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023, ob tem pa predlagajo 

enotno platformo, ki bo zajemala vse objavljene razpise, ki se črpajo iz sklada, ne glede 

na razpisovalca. To bi zagotovilo večjo preglednost in transparentnost nad porabo 
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sredstev in izboljšalo dostop upravičencem do informacij za njihovo črpanje. Hkrati GZS 

pričakuje tudi takojšnjo pripravo razpisov za koriščenje sredstev Sklada za podnebne 

spremembe in realizacijo financiranja ukrepov. Več… 
  

Predlog novega pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal v javni obravnavi 

Ministrstvo za okolje je v javno obravnavo predložilo predlog novega pravilnika o 

obratovalnem monitoringu stanja tal, ki bo nadomestil obstoječega. Javna obravnava 

poteka do 16. septembra. Več… 
  

Ustanovljena Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo 

Vlada Republike Slovenije je na svoji 87. redni seji izdala Odlok o ustanovitvi in nalogah 

Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo. Minister brez resorja, pristojen 

za digitalno preobrazbo, je postal Mark Boris Andrijanič. Več… 
  

Poziv GZS: Zakon o varstvu okolja naj ne ruši delov sistema ravnanja z embalažo, ki 

dobro delujejo 

Podjetja v obstoječem sistemu skrbno ravnajo z odpadno embalažo, ki pri njih nastaja, in 

si za to izbirajo izkušene, zaupanja vredne partnerje. Po v noveli predlagani spremembi 

bo o prevzemnikih odpadne embalaže odločala tretja, zunanja organizacija. Na 

Gospodarski zbornici Slovenije poudarjajo, da morajo podjetja ohraniti možnost 

samostojne izbire partnerjev, ki jim nudijo konkretne, dobre in zanesljive storitve na 

njihovih proizvodnih dvoriščih. Več… 
  

GZS podpira JEK 2, če bo projekt zadostil najvišjim varnostnim in okoljskim 

standardom 

Gospodarska zbornica Slovenije pozdravlja izdajo energetskega dovoljenja za JEK 2, saj 

je stabilna in avtonomna oskrba z električno energijo eden od temeljnih pogojev 

uspešnega gospodarstva. Ob tem pa poudarja, da morajo biti pred pristopom k projektu 

znana natančna in transparentna finančna konstrukcija, jasno opredeljeni vsi pogoji, ki jim 

je treba zadostiti z vidika varnosti, ter dosežen širok družbeni konsenz. Več… 
  

Predstavitev zakonodajnega paketa Pripravljeni na 55 

Center energetsko učinkovitih rešitev (CER) je 15. julija 2021 pripravil predstavitev 

podnebno-energetskega zakonodajnega paketa Pripravljeni na 55 (Fit for 55). Po besedah 

ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka ostaja temelj evropske podnebne politike 

sistem trgovanja z izpusti (ETS), poudaril pa je tudi, da mora Evropa postati vodilna v tem 

procesu, a da ne sme ostati sama. Več… 
  

Objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju 

23. julija 2021 je bil v Uradnem listu objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o javnem naročanju. Zakon začne veljati 1. januarja 2022. Glavna novost, ki jo 
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prinaša omenjeni zakon, je ureditev postopkov po lastni presoji do vrednosti, kot jih 

določata Direktivi 2014/24/EU in 2014/25/EU. Več… 
  

Sprememba davčne obravnave povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega 

razmerja 

V Uradnem listu RS je bila objavljena sprejeta Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe 

o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. 

Uporabljati se začne za obračun povračil stroškov v zvezi z delom za mesec julij 2021 za 

delojemalce, na katere se nanaša dogovor med delodajalci in sindikati javnega sektorja, in 

za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za vse ostale delojemalce, torej realni 

sektor, za mesec september 2021. 

Višina, do katere se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno 

osnovo, se določa v višini 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim 

prebivališčem in mestom opravljanja dela. 
  

Julijska dinamika novih naročil v Avstriji nižja 

Avstrijski proizvodni indeks nabavnikov se je v juliju z rekordne ravni v juniju (67,0) 

pričakovano znižal na 63,9. Padec je predvsem posledica nižje rasti novih naročil, ki je 

bila tako najnižja po februarju 2021. Pri tem so nova naročila odražala tudi izzive pri 

dobavljivosti polprevodnikov v avtomobilski industriji. Podjetja so poročala o oblikovanju 

večjih varnostnih zalog in podaljšanju časa dobavljivosti. Več… 
  

Proizvodnja električne energija v juniju nižja zaradi sanacije v TEŠ 

Proizvodnja električne energije je bila v juniju 2021 za 6 % nižja kot v predhodnem 

mesecu in za 8 % manjša kot v juniju 2020; razlog za to je bila sanacija v družbi TEŠ. V 

primerjavi z junijem 2020 je bila proizvodnja v hidroelektrarnah junija 2021 za 14 % večja, 

v termoelektrarnah za 54 % manjša in v jedrski elektrarni 1 % manjša. Več… 
  

Porabniki jekla, bakra in aluminija tudi v juniju zelo optimistični 

Prvič po osmih mesecih se je povečala zaloga surovin pri jeklarjih, kar bi moralo zajeziti 

pritisk naraščanja cen pri železovi rudi, sicer ključni surovini v jeklarski industriji. Precej 

podobna dinamika je bila pri največjih porabnikih bakra. S podobnimi skrbmi se soočajo 

tudi veliki porabniki aluminija. Več… 
  

Podpora ECB klimatskim ciljem EU  

Po pisanju Analitike GZS je med vrsticami zaznati, da bi podpora Evropske centralne 

banke (ECB) klimatskim ciljem EU lahko pomenila vse od preference pri nakupu 

podjetniških obveznic, ki vlagajo sredstva v dosego klimatskih ciljev, do potencialnih 

dodatnih razkritij, o katerih bodo poslovne banke morale kmalu poročati (delež portfelja, ki 

ustreza klimatskim ciljem, delež portfelja posojil, ki ciljev ne podpira). ECB bo tako imela 

določeno moč, da poceni stroške projektov za okoljsko vzdržne projekte ter podraži 

projekte, kjer so izpusti CO2 visoki. Več... 
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Ljudje, vrednote, kultura, inovacije in povezovanje vseh deležnikov ključ za 

napredek 

Mednarodna konferenca ob začetku slovenskega predsedovanja Svetu EU na 

Gospodarski zbornici Slovenije je bila posvečena inovacijam in inovacijskemu ekosistemu 

Evropske unije in Slovenije. Govorci so izpostavili pomen povezovanja, sodelovanja, 

zavedanja vrednot ter okrepitve sredstev za raziskave in razvoj, ki so ključne, da postane 

Evropa vodilna na področju inovativnosti in podjetništva. Več… 
  

Podeljene nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke  

Prejemniki Nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 

2020so  mag. Zdenko Zanoški, Frutarom Etol, Marta Kelvišar, ADRIA DOM, Marko Lukić, 

Lumar IG, Jasna Dominko Baloh, DOBA fakulteta. Podelitev je potekala 6. julija. 

Nagrajencem iskreno čestitamo! 

Posnetek podelitve je na voljo na Youtube kanalu tv.GZS >>> 
  

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 so se zvrstili: Fred 

Dekens iz Belgije, Berislav Čižmek s Hrvaške, Hugh Arrigo z Malte, Rumen Iliev iz 

Bolgarije, Braulio Quintana iz Španije in Taavi Rõivas iz Estonije. Vabljeni k ogledu 

videoposnetkov na YouTube kanalu tv.GZS >>> 
  

Gravitacija LIVE! z Janezom Križanom (AMZS)  

Gost dogodka, ki je potekal v živo v Digitalnem središču Slovenije (BTC, Hala 1), je bil 

Janez Križan, vodja razvoja poslovnih modelov in inovacij v AMZS. Govorili so o razvoju in 

izzivih pametnih mest prihodnosti. Video posnetek dogodka si lahko ogledate na YouTube 

kanalu tv.GZS (začetek predvajanja ob 00:20:19). 
  

V Studiu ob 17h o raziskavah, razvoju in inovativnosti 

V Studiu ob 17h se je voditeljica Urška Jereb z dr. Petrom Wostnerjem (UMAR) in dr. 

Alešem Ugovškom (GZS) pogovarjala o inovativnosti in investicijah v podjetjih ter o tem, 

kako izkoristiti obdobje pandemije za preobrazbo in dvig produktivnosti. Sodelovali so še: 

Saša Rihtaršič (Danfoss Trata) ter prejemniki letošnje Nagrade GZS za izjemne 

gospodarske in podjetniške dosežke. Oddaja je bila predvajana 21. julija 2021, posnetek 

je dostopen na povezavi >>> 
  

 
   

UKREPI ZA  PREPREČITEV ŠIRJENJA IN UBLAŽITEV POSLEDIC 

EPIDEMIJE COVID-19 
  

Nujna čim višja precepljenost prebivalstva 

https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=18952&l=128462&ce=469555496
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=18952&l=128463&ce=469555496
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=18952&l=128464&ce=469555496
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=18952&l=128465&ce=469555496
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=18952&l=128465&ce=469555496
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=18952&l=128466&ce=469555496


Izguba prihodkov v višini 1,7 mrd EUR, 400 mio EUR dodane vrednosti ter 2.500 delovnih 

mest je ocena učinka morebitnega novega zapiranja gospodarstva, ki jo je naredila 

Analitika GZS. Za državo bi strošek podpore prizadetemu delu gospodarstva (pretežno 

storitvene dejavnosti) in javnemu sektorju pomenil okoli 800 mio EUR oz. 400 EUR na 

prebivalca. Za preprečitev ali vsaj zmanjšanje morebitnega četrtega vala epidemije je 

nujno zagotoviti čim višjo precepljenost. Več… 
  

Pomoč specialistov medicine dela, prometa in športa pri promociji in organizaciji 

cepljenja 

Podjetja se lahko za pomoč pri promociji cepljenja ter osveščanju zaposlenih o pomenu 

cepljenja, pa tudi pri organizaciji in izvajanju cepljenja zaposlenih obrnejo tudi na 

specialiste medicine dela, prometa in športa, s katerimi imajo sklenjene pogodbe o 

izvajanju zdravstvenih ukrepov v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu. Specialisti lahko 

podjetjem ponudijo pomoč v obliki strokovnih informacij o cepljenju in cepivih, predavanj in 

svetovanj za zaposlene, organizacije in koordinacije cepljenja v sodelovanju s cepilnimi 

centri. 
  

Pojasnila MDDZS v zvezi s skrajšanim delovnim časom 

V juliju sprejeti Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi 

posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT) podaljšuje in delno spreminja začasni ukrep 

povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas. Ministrstvo za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je pripravilo pojasnila glede izvajanja 

prenovljenega ukrepa povračila nadomestila plač za skrajšani polni delovni čas ter 

pojasnila k prenovljenemu ukrepu povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas od 

polnega po Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi 

posledic epidemije covid-19 (ZIUPGT). Več… 
  

Ponovna možnost uveljavljanja povračila nadomestila plač delavcem zaradi 

karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile od 1. 7. 2021 

dalje 

S 14. julijem je pričel veljati Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), ki 

med drugim ponovno ureja povračilo nadomestila plače delavcem zaradi karantene na 

domu ali odsotnosti z dela zaradi višje sile za obdobje od 1. julija 2021 do 31. decembra 

2021. Ukrep je zelo podoben ukrepu, kot smo ga poznali do sedaj in je urejen v 25. - 36. 

členu zakona. Zakon podaljšuje tudi  veljavnosti ukrepa izvajanja in financiranja PCR 

testiranja iz proračuna RS (22. člen) ter ureja samotestiranje s SARS-CoV-2 testi pod 

pogojem predhodnega strokovnega svetovanja v lekarnah ali specializiranih prodajalnah 

(15. – 16. člen). 
  

GZS: Sprejeti interventni zakon za pomoč gospodarstvu in turizmu (ZIUPGT) 

premalo prilagojen potrebam najbolj prizadetih delov gospodarstva  

Na Gospodarski zbornici Slovenije so sicer pozdravili sprejem ZIUPGT, sprejet 7. julija, 

vendar ob tem opozarjajo, da ne vključuje ukrepov, ki so jih reprezentativne delodajalske 
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organizacije predlagale v obliki amandmajev. Prav ti ukrepi bi namreč nadgradili zakon v 

smeri njegove večje koristnosti za prizadeta podjetja, kar bi nedvomno prispevalo k 

nujnemu okrevanju in nadaljnji oživitvi slovenskega gospodarstva. Več… 
  

 
   

VABLJENI K BRANJU 
  

Revija Materiali in tehnologije / Materials and Technology 

Revija Materiali in tehnologije / Materials and Technology je znanstvena revija, ki objavlja 

izvirne znanstvene članke, ki obravnavajo teoretična in praktična vprašanja naravoslovnih 

ved in tehnologije na področjih kovinskih in anorganskih materialov, polimerov, 

vakuumske tehnike, nanomaterialov in v zadnjem času tudi biomaterialov. Vabljeni k 

branju najnovejše številke. Več… 
  

Glas gospodarstva, julij - avgust 2021: Izzivi slovenske industrije 

Najnovejša številka revije, ki jo izdaja Gospodarska zbornica Slovenije, je posvečena 

izzivom slovenske industrije. Med drugim prinaša intervju s predsednikom GZS in glavnim 

podpredsednikom Skupine SIJ Tiborjem Šimonko (str. 8-11), pogovor z generalnim 

direktorjem Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo (MGRT) 

Jernejem Saleclom (str. 17), članek Večletni finančni okvir 2021-2027 o možnostih in 

priložnosti za financiranje podjetij (str. 92-93), v reviji pa je predstavljena tudi brošura STIP 

MATPRO na poti k trajnosti. Več… 
  

 
   

Izdaja: Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO) 

Za SRIP MATPRO: branka.murn@gzs.si 

https://matpro.gzs.si 
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