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UVODNIK
Spoštovani!
Pri našem tradicionalnem posvetu nam jo je zagodlo poslabšanje epidemiološke situacije,
zato se bo odvil v enem dnevu namesto predvidenih dveh, a v celoti in vsebinsko povsem
neokrnjen. Vabljeni na zanimiva plenarna predavanja in match-making delavnice, ki se
bodo zaključile s predstavitvijo rezultatov odločevalcem ter nato z druženjem in
mreženjem.
V tokratnem novičniku pa objavljamo tudi povabilo na konferenco o procesni metalurgiji
jekla, ki bo potekala v prostorih Naravoslovnotehniške fakultete, ter vrsto drugih aktualnih
informacij in novic.
Prijazno vabljeni k branju!
Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO

IZPOSTAVLJAMO
Posvet SRIP-a MATPRO bo 7.oktobra
Tokrat se srečamo v živo na enodnevnem posvetu, ki bo
7. oktobra v GH Bernardin v Portorožu. Znan je že tudi
podroben program srečanja. 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. Vabljeni! Več…

IZ DELA SRIP-a MATPRO

Tjaša Polc nova vodja projekta SRIP MATPRO
Vodja projekta SRIP MATPRO je od letošnjega septembra Tjaša Polc, nova direktorica
GZS-Zasavske gospodarske zbornice, ki je zamenjala Stašo Baloh Plahutnik. Staši se za
njen prispevek k delu SRIP-a iskreno zahvaljujemo!

VABIMO VAS
Obisk hrvaške obrambne delegacije na sejmu SOBRA, 23. 9. 2021
Vljudno vabljeni na srečanje s hrvaško obrambno delegacijo, ki bo v okviru sejma SOBRA
potekalo 23. septembra 2021 na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni. Dogodek
predstavlja priložnost za vzpostavljanje kontaktov s hrvaškimi podjetji s področja
obrambne industrije. 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…
Teden kibernetske varnosti, 4. - 8. 10. 2021
Teden kibernetske varnosti z izmenjavo informacij in izkušenj pri obvladovanju
kibernetskih tveganj v podjetjih je namenjen predvsem podjetjem, ki si želijo izboljšati
stanje svoje kibernetske varnosti, pa tudi vsem tistim, ki se podajajo na pot digitalizacije
poslovanja. Naslavljal bo številne pereče teme zagotavljanja odpornosti na kibernetske
grožnje, kot so vprašanje razvoja kadra, državne podpore, ozaveščanje o kibernetskih
tveganjih in izvajanje ukrepov v podjetjih. Potekal bo v BTC Cityju s spletnim prenosom.
Več…
14. Mednarodna e-konferenca o prenosu tehnologij, 7. in 8. 10. 2021
Konferenca je namenjena spodbujanju izmenjave znanja med akademskim svetom in
industrijo za krepitev sodelovanja in prenos inovacij iz raziskovalnih laboratorijev v
industrijo. Več…
Program usposabljanja Energetska učinkovitost MSP 2021 v okviru EU projekta
SMEmPOWER EFFICIENCY, od 11. 10. 2021
Štajerska gospodarska zbornica (ŠGZ) vabi v okviru evropskega projekta Horizon H2020
'SMEmPOWER EFFICIENCY' člane strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIPov), da sodelujejo v brezplačnem spletnem programu usposabljanja Energetska
učinkovitost v malih in srednje velikih podjetjih (2. cikel) in hkrati kot pilotno podjetje za
spremljanje energetske učinkovitosti in pripravo energetskih projektov. Prijave sprejemajo
do 30. 9. 2021. Več…

Dan inovativnosti 2021, 12. 10. 2021
Dogodek bo potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, neposredni prenos pa
boste lahko spremljali preko spleta. Sestavljen bo iz konference, posvečene inovacijam
Slovenk in Slovencev po svetu ter slovesne, že 19. podelitve nacionalnih priznanj GZS za
inovacije, ki se bo pričela ob 17. uri. 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…
CEE Automotive Forum 2021, 20. – 21. 10. 2021
Mednarodni poslovni forum bo potekal v Budimpešti. Vodilna tema dogodka bo
revitalizacija avtomobilske industrije po Covid-19 pandemiji in soočanje z različnimi izzivi v
prihodnje. Dogodek je namenjen poslovnim srečanjem in mreženju med vodilnimi
svetovnimi avtomobilskimi proizvajalci (OEM) in različnimi dobavitelji iz avtomobilske
industrije, podjetji s sorodnih področij, ponudniki storitev, start-upi ter združenji iz
avtomobilske industrije ipd. Več…
AGILE SLOVENIA, 20. - 22. 10. 2021
Na tridnevnem dogodku s celodnevno konferenco in dvema delavnicama bodo ugledni
strokovnjaki delili svoje izkušnje in nasvete iz sveta agilnosti. Več…
Mojstrstvo vitkega inoviranja v elektroindustriji, 5., 6., 12. in 13. 10. 2021
Spreminjanje razmer je priložnost za preboje z dobro domišljenimi poslovnimi rešitvami.
Najbolj učinkovite spremembe ali inovacije se ne zgodijo naključno, temveč načrtno.
Zgradijo jih kompetentni in motivirani timi. Vabimo vas, da se udeležite programa Mojster
vitkega inoviranja v elektroindustriji, ki bo potekal v obliki dvanajstih modulov intenzivnega
praktičnega usposabljanja. Več…
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…
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…
Vabljeni k sodelovanju v pilotnem programu POSPEŠEVALNIK IZVOZA
Novo orodje za pospeševanje izvoza so pripravili v GZS-Centru za mednarodno
poslovanje v sodelovanju s strokovnimi partnerji doma in v tujini in bo učinkovita podpora
podjetjem pri vsakodnevnih izzivih na tujih trgih. V pilotni program bo izbranih do 10
podjetij. Več…
Anketa za člane GZS: Kako doseči preboj slovenskega gospodarstva
Gospodarska zbornica Slovenije pripravlja strateški dokument, v katerem bodo opredeljeni
ključni koraki za čim uspešnejši razvoj in preboj slovenskega gospodarstva v naslednjem
srednjeročnem obdobju. Predstavili ga bomo na Vrhu slovenskega gospodarstva, ki bo
29. novembra. Zato vas vabimo, da do konca meseca izpolnite kratko anketo, namenjeno
izključno članom GZS. Več…
Gospodarska pričakovanja: vabljeni k sodelovanju v evropski spletni anketi
Pandemija covida-19 je v številnih dejavnostih pomembno spremenila pogoje poslovanja,
zato so na GZS pripravili spletno anketo, s katero želijo pridobiti pogled gospodarstva na
poslovanje v prihodnjem letu. S sodelovanjem lahko podjetja pridobijo tudi poročilo o
pričakovanjih z drugih evropskih trgov. Anketa >>>
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
Javni razpis za digitalno transformacijo podjetij

V zadnjem kvartalu 2021 bo objavljen težko pričakovani javni razpis za digitalno
transformacijo podjetij. Upravičenci bodo velika in večja srednje velika podjetja, ki bodo v
konzorcijih z malimi inovativnimi ali start-upi in scale-up podjetji in/ali podpornimi okolji
izvedla stopenjsko ali celovito digitalno transformacijo podjetij. Za potrebe resnejšega
prehoda Slovenije v Industrijo 4.0 se bodo podprle investicije za spodbude za razvoj
individualiziranih rešitev po meri in karakteristikah proizvodnih procesov, naložbe v
prenovo proizvodnih prostorov in zlasti v strojno in programsko opremo ter razvoj podjetij
s področja digitalnih tehnologij, za razvoj inovativnih rešitev za področja pametnih tovarn.
Višina subvencije na konzorcijski projekt bo med 1 mio EUR do 2,5 mio EUR. Več…
Objave odprtih priložnosti EIT Raw Materials
V sklopu skupnosti Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo na področju surovin
(EIT RawMaterials) je še odprto tekmovanje za startupe s področja surovin - mineralov,
kovin in naprednih materialov Regional Innovation Competition 2021. Udeležence čakajo
delavnice, mentorstva in denarne nagrade za prva tri mesta. Več…
EIC Accelerator
Evropski razpis omogoča 70-odstotno sofinanciranje raziskav za MSP-je, na katerega se
lahko prijavijo samostojni start-upi in MSP-ji. Rok za kratko prijavo tako za EIC Accelerator
Open Funding kot za EIC Accelerator Challenge Funding je kadarkoli, rok za razširjeno
prijavo pa je 6. 10. 2021. Več…
EIC Pathfinder
Evropski razpisi omogoča 100-odstotno financiranje raziskav konzorcijev na poti od idejne
faze do prototipa. Če ste konzorcij vsaj treh partnerjev z idejo, za katero verjamete, da bo
spremenila svet, vendar jo morate najprej pripeljati do prototipa, je EIC Pathfinder pravi
naslov. Na voljo je 3 mio EUR. Rok za oddajo je 27. 10. 2021. Več...
EIT Manufacturing razpis za transformacijo MSP-jev
Razpis za preoblikovanje MSP-jev je namenjen podpori MSP, ki nameravajo
transformacijo izvesti na svojih proizvodnih linijah ali proizvodnih sistemih. Rok za prijave
je 30. 9. 2021. Več…
Javno povabilo k vpisu v Evidenco strokovnjakov za izvajanje Life Cycle
Assessment - LCA analiza
Namen povabila je oblikovanje evidence strokovnjakov za izvajanje celostnega
vrednotenja okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem
ciklu izdelka. Cilj povabila je objava javnega seznama ustrezno usposobljenih
strokovnjakov ter podpora podjetjem, ki bodo sodelovala na javnih razpisih oz. javnih
pozivih, ki jih bo objavil SPIRIT, Slovenski podjetniški sklad ali Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo oziroma njegove izvajalske institucije, pri izbiri primernega
strokovnjaka. 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
Slovenija prejela prvi priliv iz Sklada za okrevanje in odpornost
20. septembra je Slovenija na podlagi finančne pogodbe za izvajanje Sklada za okrevanje
in odpornost prejela predplačilo v višini 13 % dodeljenih nepovratnih sredstev iz Načrta za
okrevanje in odpornost, kar znaša 231 milijonov evrov. Prva sredstva iz načrta bodo
zagotovljena za področja trajnostne mobilnosti in digitalne preobrazbe. Več...
Nove upravne postopke se od 1. septembra naslavlja na MOP
S 1. 9. 2021 se je pristojnost za izvajanje upravnih nalog s področja varstva okolja ter
strokovnih in upravnih nalog s področja ohranjanja narave, razen upravnih in strokovnih
nalog v zvezi z odgovornostjo za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode, z
Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) prenesla na Ministrstvo za okolje in
prostor (MOP). Več…
Po novem predlogu MOP označevanje embalažnih materialov ponovno
prostovoljno
6. septembra je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v javno obravnavo posredovalo
osnutek novele Uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Gre predvsem za spremembo 9.
člena, ki spreminja označevanje embalaže z oznakami embalažnih materialov iz
obveznega v prostovoljno. Več…
V Združenem kraljestvu podaljšanje uporabe CE oznake do 1. 1. 2023
Kot je objavljeno na portalu Izvozno okno, je Ministrstvo za gospodarstvo, energijo in
industrijsko strategijo Združenega kraljestva najavilo podaljšanje uporabe izdelkov z
oznako CE z izjemo medicinskih pripomočkov do 1. januarja 2023. Po 1. januarju 2023
brezpogojno začnejo v Združenem kraljestvu (Anglija, Wales in Škotska) veljati pravila
uporabe oznake UKCA (UK Conformity Assessed) ter oznaka UKNI na Severnem Irskem,

kjer ostaja CE oznaka v veljavi. Celoten pregled sektorjev, za katere se bo po 1. januarju
2023 zahtevalo ugotavljanje skladnosti za britanski trg (UKCA - UK Conformity Assessed),
je dosegljiv na povezavi >>>
Slovenska elektroindustrija krepi rast prihodkov na tujih trgih in ustvarja priložnosti
za nove investicije
Na dogodku v organizaciji GZS-Zbornice elektronske in elektroindustrije je na okrogli mizi
z naslovom Perspektive elektroindustrije v Sloveniji sodeloval tudi Marko Drobnič,
predsednik uprave TALUM-a in predsednik SRIP-a MATPRO. Predstavljena je bila tudi
nova industrijska strategija EU za Evropo po krizi ter akcijski načrt za dvig produktivnosti v
Sloveniji. Več…
GZS: Strateške odločitve v energetiki moramo sprejeti danes, ne jutri
Na seji predstavnikov GZS in njenega Strateškega sveta za energetski prehod (SSEP), ki
sta se je udeležila tudi državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
Andrej Čuš ter državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok, so
udeleženci govorili o stanju in prihodnosti slovenske energetike. Ključno sporočilo
zasedanja je: »Energetika je strateška panoga, nujne so strateške odločitve. In sprejeti jih
moramo danes, ne jutri.« Več…
Informativni dan Evropskega obrambnega sklada (EDF) za slovenske deležnike
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA) iz Bruslja je 1. septembra
pripravilo spletni informativni dan Evropskega obrambnega sklada (EDF) za slovenske
deležnike. Na dogodku so predstavili delovni program Evropskega obrambnega sklada za
leto 2021, razpise za zbiranje predlogov za leto 2021 v 15 tematskih kategorijah ukrepov
ter izkušnje uspešnih koordinatorjev projektov v prejšnjih razpisih. Več…
Gospodarska rast v Sloveniji v 2021 verjetno nad 6 %
Povsem pričakovano je UMAR v jesenski napovedi močno izboljšal oceno za realno rast
BDP v letu 2021, in sicer s 4,6 % na 6,1 %, kar je eden od zgodovinsko večjih pozitivnih
popravkov glede obetov o rasti. Glede na podatke v 1. polletju, ki so sicer začasne
narave, to ni presenečenje. Več…
Veliki porabniki surovin z nekoliko premora pri optimizmu
Po pisanju Analitike GZS so se gibanja pri večjih porabnikih aluminija, bakra in jekla
avgusta precej umirila, kar še vedno pomeni, da beležijo rast proizvodnje in naročil, a je ta
denimo najnižja v zadnjih 6-ih (baker) do 14-ih mesecih (jeklo). Med porabniki bakra so bili
ameriški in azijski še vedno zelo optimistični, evropske družbe pa so beležile najšibkejši
sentiment od začetka leta. Pri jeklu je bilo drugače. Evropski in ameriški porabniki jekla so
beležili precej več naročil kot azijski.
Rast industrijske proizvodnje v juliju pričakovano negativna

Rast slovenske industrijske proizvodnje je bila julija glede na predhodni mesec negativna
(-1,7 %), medletno (glede na julij 2020) pa je bila višja za 8,9 %. Pričakovano se je rast
upočasnila (v 1. polovici leta je bila medletno višja za 15 %) na 13 % v prvih sedmih
mesecih leta 2021. Več…
Slabšanje epidemiološke slike v azijskih državah že izziv za kompleksne verige
vrednosti v svetovni proizvodnji
Globalni proizvodni indeks JP Morgan Global Manufacturing je pokazal, da je bilo
razpoloženje v svetovni industriji konec avgusta (54,1) nekoliko nižje kot julija (55,4), kar
je bila posledica nižje rasti proizvodnje in novih naročil ter dviga stroškov vhodnih surovin
in polizdelkov. Rast se je upočasnila tako v ZDA kot v območju evra, medtem ko so bili
indeksi v azijskih državah v povprečju celo pod 50, kar nakazuje na krčenje proizvodnje v
zadevnem mesecu. To je povezano s širjenjem primerov okužb s COVID-19 v številnih
azijskih gospodarstvih. Več…
Cene uvoženih proizvodov poskočile v juliju tudi pri industrijskih izdelkih
Cene uvoženih proizvodov v Sloveniji so bile v juliju v povprečju za 2,8 % višje kot v
predhodnem mesecu in za 12,8 % višje kot pred enim letom. V prihodnjih mesecih se ne
pričakuje več dodatne rasti cen energentov in drugih surovin, pričakuje pa se
nadaljevanje zmernejše rasti cen proizvodov v predelovalni dejavnosti. Več…
Točka preloma Studia 3: Energetika
Kako bomo v Sloveniji po zaprtju TEŠ-a nadomestili izpad tretjine električne energije in
zagotovili nemoteno in stabilno oskrbo z elektriko? Oddaja Točka preloma 16. septembra
je bila posvečena energetski preobrazbi Slovenije. Vabljeni k ogledu >>>
Predsednik Sveta SRIP MATPRO gost Studia ob 17h
Marko Drobnič, predsednik uprave družbe Talum in predsednik Sveta SRIP MATPRO, je
16. septembra gostoval v oddaji Studio ob 17h z naslovom Podjetja v turbulentnih časih.
Gostje so se z novinarko Majo Derčar na Mednarodnem obrtnem sejmu pogovarjali o
podjetjih in covidu, kadrovskih stiskah in težavnih pri dobavah surovin. Pogovoru lahko
prisluhnete na povezavi >>>
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 deset sogovornikov. Vabljeni k ogledu videoposnetkov na YouTube
kanalu tv.GZS >>>

UKREPI ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA IN UBLAŽITEV POSLEDIC
EPIDEMIJE COVID-19
Pogoj PCT: pogosta vprašanja in odgovori
V zvezi z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja
(PCT) za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki je bil 14. septembra 2021
objavljen v Uradnem listu št. 147/2021, je Pravna služba GZS pridobila odgovore
gospodarskega ministrstva na nekatera najbolj aktualna vprašanja. Več…
Stališče GZS glede Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je ob najnovejšem Odloku o načinuizpolnjevanja
pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT) za zajezitev širjenja okužb z virusom
SARS-CoV-2 (UL št. 146/2021, 11. 9. 2021) pozdravila odločitev Vlade RS, da se kljub
poslabšanju epidemiološke situacije v RS gospodarskih dejavnosti ne zapira, ter da
gospodarstvo lahko posluje pod zagotavljanjem pogoja PCT v čim večjem obsegu. Kritični
pa so do odločitve vlade, da se strošek testiranja vseh zaposlenih prenese na delodajalce.
Več…
Reprezentativne delodajalske organizacije od vlade zahtevale ustrezno ureditev
testiranja
Reprezentativne delodajalske organizacije (GZS, OZS, TZS, ZDOPS, ZDS) so še pred
sprejetjem najnovejšega Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT Vladi RS predlagali,
da se določijo pravne podlage, na podlagi katerih bodo zaposleni, ki morajo na delovnem
mestu izpolnjevati pogoj PCT, stroške testiranja krili sami, da se poda jasno stališče, da
se čas testiranje ne všteva v delovni čas zaposlenih ter da se določijo eksplicitne pravne
podlage, na podlagi katerih bo delodajalec lahko pri zaposlenemu preveril izpolnjevanje
pogoja PCT in v primeru neizpolnjevanja tega pogoja ustrezno ukrepal. Več…

MATPRO +
75 let Kemijskega inštituta
Kemijski inštitut je v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri pri Vrhniki 9. septembra priredil
slovesnost ob 75. obletnici ustanovitve, na kateri so podelili Preglove nagrade, inštitutska
priznanja ter doktorsko štipendijo Janka Jamnika. Preglovi nagradi za izjemne znanstvene
dosežke sta prejela prof. dr. Kristina Gruden in izr. prof. dr. Blaž Likozar. Velika Preglova
nagrada pa je šla v roke prof. dr. Romanu Jerali. Čestitamo! Več…
SIJ Acroni d.o.o. prejemnik zlatega in bronastega priznanja za inovacije GZSRegionalne zbornice Gorenjske
Zlato priznanje za inovacije GZS-Regionalne zbornice Gorenjske je prejela inovacija
Razvoj nove vrste jekla za električna vozila EV22AL1, bronasto priznanje pa inovacija

Razvoj in vpeljava lastne realno-časovne mobilne storitve. Inovatorkam in inovatorjem
iskreno čestitamo! Več…
Zlato priznanje za najboljše inovacije GZDBK tudi inovatorkam in inovatorjem BETI
in TPV AUTOMOTIVE
Podjetje BETI, d. d. je prejelo zlato priznanje Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele
krajine (GZDBK) za inovacije za leto 2021 za inovacijo Reciklirana poliestrna preja,
barvana po optimiziranem postopku, pri katerem porabimo 50 % manj vode v primerjavi s
standardnim postopkom barvanja, TPV AUTOMOTIVE, d. o. o. pa za inovacijo Razvoj
procesa Volvo. TPV AUTOMOTIVE je prejel še tri srebrna priznanja, in sicer za inovacije
Robotska merilna celica za nadzor kakovosti EAGLE, Sledenje robota dejanski zvarni regi
in Znižanje stroškov z optimizacijo dizajna ZAŠČITE MOTORJA ter eno bronasto
priznanje za inovacijo Robotizacija prelaganja na stiskalnici. Prejemnicam in prejemnikom
priznanj iskrene čestitke! Več…
Podjetju TPV AUTOMOTIVE - Tovarna Šentlenart zlato in srebrno priznanje GZSPosavske gospodarske zbornice za najboljše inovacije v regiji
Na podelitvi priznanj najboljšim inovacijam Posavja je podjetje TPV AUTOMOTIVE d.o.o. Tovarna Šentlenart prejelo zlato priznanje za inovacijo Tesnjenje nosilca baterije
s prečnim tesnilnim zvarom ter srebrno priznanje za inovacijo Inovativno preklopno
varilno orodje. Iskrene čestitke inovatorkam in inovatorjem! Več…
PNa Primorskem za Hidrio dve zlati in eno srebrno, za Kolektor pa dve zlati in dve
bronasti regionalni priznanji za inovativnost
HIDRIA d.o.o. je prejela zlato priznanje za inovacijo EC aksialni ventilator BIG-R ter za
inovacijo ISOAMP. Srebrno priznanje pa je prejela Hidria d.o.o., podružnica Koper, KC
Industrijska avtomatizacija za inovacijo Avtomatizirana proizvodnja pokrova radarskega
sistema. KOLEKTOR GROUP d.o.o. je prejel zlato priznanje za inovacijo Kolektor
Liquishot. Zlato priznanje je prejel tudi KOLEKTOR GROUP d.o.o. enota Kolektor Digital
za inovacijo CORDEA. Bronasto priznanje pa je prejel KOLEKTOR GROUP d.o.o. za
inovacijo Moj Kolektor (inovatorji: My Kolektor Team) ter KOLEKTOR SIKOM d.o.o. za
inovacijo Megapodatkovna platforma za načrtovanje optimalne materialne oskrbe
proizvodnje inovatorke Petre Kobal. Vsem avtorjem inovacij iskreno čestitamo! Več...

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

