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UVODNIK 
  

Spoštovani! 

  

Leto, ki se izteka, zaključujem z mislijo, da smo skupaj zmogli »stati inu obstati«, kot je 

Primož Trubar zapisal že daljnega leta 1550, ter da smo navkljub pandemiji tukaj in 

pripravljeni na nove izzive. 

V letu, ki prihaja, vam želim predvsem zdravja – vam, vašim najdražjim, vašim 

sodelavcem, vašim zaposlenim. Naj bo tudi zeleno, ustvarjalno in pametno, da bomo še 

bolj uspešni in s svojimi uspehi doprinesli k večji blaginji vseh. SRIP MATPRO pa tudi v 

letu 2021 ostaja skupnost, ki povezuje, ustvarja prostor za dialog in s sodelovanjem gradi 

most med državo, institucijami znanja in gospodarstvom.  

  

Prijazno vabljeni k branju zadnje letošnje številke našega e-novičnika!  

  

Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO 
  

 
   

IZPOSTAVLJAMO 
  

 

  

SREČNO 2021! 

V letu 2021 vam želimo predvsem zdravja – vam, vašim 

najdražjim, vašim sodelavcem, vašim zaposlenim. Naj bo 

tudi zeleno, ustvarjalno in pametno, da bomo še bolj 

uspešni in s svojimi uspehi doprinesli k večji blaginji vseh! 
 

 
   

IZ DELA SRIP-a MATPRO 
  

ŠIRIMO OBZORJA: e-delavnica Prihodnost proizvodnje aluminija in raziskovalnih 

aktivnosti 



V sklopu predstavitev novih dognanj, novih tehnologij, novih pristopov pod skupnim 

naslovom SRIP MATPRO: ŠIRIMO OBZORJA je v organizaciji Oddelka za materiale in 

metalurgijo Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (OMM NTF UL) 18. 

decembra potekala e-delavnica Prihodnost proizvodnje aluminija in raziskovalnih 

aktivnosti. Namenjena je bila vodstvenim delavcem in raziskovalcem podjetij na področju 

proizvodnje aluminija in zlitin ter raziskovalcem iz JRO. Predstavljeni so bili svetovni trendi 

in izzivi ter prihodnost raziskav materialov in tehnologij na področju aluminija. Več... 
  

 
   

VABIMO VAS 
  

2nd Southeast Europe Smart Society Conference, 13. 1. 2021 

Letošnja regionalna konferenca 2nd Southeast Europe Smart Society Conference bo 

umeščena v okvir širšega evropskega dogajanja v sklopu CITY x CITY konference, ki jo 

organizira združenje OASC (Open & Agile Smart Cities), ki naslavlja tematiko pametnih 

skupnosti na ravni celotne EU. Oba dogodka bosta brezplačna in v obliki spletnega 

seminarja. Več… 
  

Vabljeni k sprehodu skozi virtualno razstavo Future Materials / Materiali prihodnosti 

Še do 15. januarja 2021 si v virtualnem prostoru Gospodarske zbornice Slovenije lahko 

ogledate razstavo Materiali prihodnosti /Future Materials. Cilj razstave je predstavitev 

dosežkov slovenske industrije in institucij znanja na področju materialov kot končnih 

produktov domači in tuji javnosti. Več... 
  

 
   

RAZPISI 
  

Agencija za energijo objavila osmi javni poziv za vstop v podporno shemo 

Agencija za energijo je objavila že osmi javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav 

za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in 

elektrike z visokim izkoristkom (SPTE) za vstop v podporno shemo. Prijava projektov je 

možna do 10. februarja 2021. Več… 
  

Slovenski podjetniški sklad: program Startup Plus 

Program Startup Plus, ki ga izvaja Slovenski podjetniški sklad, na enem mestu združuje 

vso ključno podporo, ki jo potrebujejo inovativna startup in scaleup podjetja za hitro 

globalno rast. Gre za enega najboljših javnih programov podpore startup in scaleup 

podjetjem in zajema finančne spodbude, mentorstvo in usposabljanja. Več… 
  

 
   

DOBRO JE VEDETI 
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Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov - dokumenti v javni obravnavi na ravni EU 

Evropska komisija je v javno obravnavo predložila osnutek izvedbene uredbe glede 

brezplačne dodelitve pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 

2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v obdobju 2021 – 2025.  

Javna obravnava se zaključi 4. januarja 2021. Več... 
  

Dvig minimalne plače v razmerah covid-19 bo ogrozil delovna mesta tudi v 

kovinsko-predelovalni industriji 

Podjetja, člani Združenja kovinskih materialov in nekovin pri GZS pričakujejo, da se jim 

bodo letos čisti prihodki od prodaje v povprečju znižali za 27,2 %. Kar 81 % podjetij bo 

beležilo upad prodaje. Izredno zahtevne razmere na svetovnih trgih, kamor podjetja 

plasirajo tri četrtine svoje proizvodnje, so posledica pandemije covid-19, zato po 

prepričanju Upravnega odbora združenja razmere kličejo po nujni enoletni zamrznitvi 

novele Zakona o minimalni plači. Člani združenja so prepričani, da se je v času 

spopadanja s pandemijo vredno boriti za vsako delovno mesto. Več… 
  

Logiko zadovoljstva s povprečnim moramo izbrisati iz naše DNK 

Zakaj bodo odločitve naslednjih nekaj mesecev zaznamovale našo prihodnost onkraj tega 

desetletja? Odgovor v članku dr. Petra Wostnerja v Sobotni prilogi Dela, 12.12.2020. 

Članek poobjavljamo na LinkedIn strani SRIP-a MATPRO >>> 
  

Vrh slovenskega gospodarstva: zmagovalci tudi po krizi 

S sedanjim razvojnim modelom Slovenija napreduje dokaj stabilno, vendar prepočasi, da 

bi lahko uresničili svoje sanje – postati Slovenija 5.0, družba trajnostnega razvoja, ki bo z 

uporabo znanosti, umetne inteligence, industrije 4.0 in inovativnosti zagotavljala delo, 

socialno varnost in okoljsko vzdržnost po najvišjih svetovnih standardih in s tem po 

razvitosti prodrla v krog najuspešnejših držav sveta. Za to je potrebna nova razvojna 

paradigma, v okviru katere bo osrednje mesto namenjeno vlaganjem v razvoj in 

inovativnost, so se strinjali udeleženci 15. Vrha slovenskega gospodarstva, ki ga je 

Gospodarska zbornica Slovenije 17. decembra 2020 organizirala povsem virtualno. Več... 
  

Vrh malega gospodarstva: Epidemija bo malemu gospodarstvu odnesla 1,8 mrd 

EUR dodane vrednosti 

Kriza, ki jo je povzročila epidemija koronavirusa, je še posebej prizadela malo 

gospodarstvo. Številna mala podjetja so na robu zloma. Ukrepi, ki jih je sprejela država za 

stabiliziranje razmer, so posledice omilili, ne morejo pa jih izničiti. Podjetniki pričakujejo, 

da jim bo omogočeno poslovanje, saj daljšega obdobja zaprtosti ne bodo prenesli. Pomoč, 

ki jo zagotavlja država, mora biti dostopna vsem, hitra in pod enostavnimi pravili, so se 

strinjali udeleženci 9. Vrha malega gospodarstva, ki ga je organizirala GZS, tokrat prvič 

virtualno. Več… 
  

Podeljena priznanja najboljšim inovacijam 
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Čestitke vsem inovatorkam in inovatorjem za letošnjih 221 prijavljenih inovacijskih 

predlogov,  prejemnicam in prejemnikom 11-ih zlatih, 24-ih srebrnih, 5-ih bronastih 

priznanj, dveh posebnih priznanj za mlado podjetje, enega posebnega priznanja za 

inovacijski izziv, priznanja za najboljšo inovacijo leta po izboru javnosti ter štirim 

skupinam, prejemnikom posebnega priznanja GZS za razvoj prototipov slovenskega 

respiratorja. Še posebej za vse inovacijske dosežke čestitamo vsem članom SRIP-a 

MATPRO, na katere smo iskreno ponosni! Podelitev si lahko ogledate na povezavi >>> 
  

Cena zajezitvenih ukrepov: aktualni in hipotetični scenarij 

Analitika GZS je poskusila oceniti obseg nastale škode v nacionalni ekonomiji zaradi 

implementacije zajezitvenih ukrepov od konca septembra naprej do konca novembra 

(približno 2 meseca). Več... 
  

Ocene rasti BDP v 2021 se nižajo 

Decembrski podatki o gospodarskih napovedih za Slovenijo so se nekoliko spremenili. 

Ocena o znižanju BDP za leto 2020 se je nekoliko zvišala, kar je bila logična posledica 

objave BDP za3. četrtletje, ki je bila nad pričakovanji. Več… 
  

Oktobra prvič medletna rast izvoza po marcu 2020 

Skladno s pričakovanji Analitike GZS je izvoz prvič po nekaj mesecih beležil medletno 

rast. Oktobra je bil medletno po podatkih Statističnega urada RS višji za 2,1 %, kar je 

desetmesečni padec znižalo na 3,2 %. Več... 
  

Industrijska proizvodnja oktobra medletno nižja le še za dober odstotek 

V primerjavi z oktobrom 2019 je bila skupna vrednost industrijske proizvodnje v oktobru 

2020 nižja le še za 1,1 %. Na upad skupne vrednosti na letni ravni sta vplivali nižji 

vrednosti proizvodnje v predelovalnih dejavnostih (za 1,2 %) in v dejavnosti oskrbe z 

električno energijo, plinom in paro (za 0,5 %), medtem ko je bila v rudarstvu višja (za 2,0 

%). Več... 
  

Skupščina GZS o digitalni preobrazbi in minimalni plači 

Člani Skupščine Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so na decembrski e-seji 

obravnavali UMAR-jevo Poročilo o produktivnosti 2020, razpravljali pa so tudi o 

problematiki minimalne plače. Več... 
  

Upravni odbor GZS o protikriznih ukrepih in problematiki minimalne plače 

Člani Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (UO GZS) so na e-seji 2. 

decembra 2020 obravnavali vladne ukrepe v okviru protikriznih zakonodajnih paketov ter 

problematiko minimalne plače. Več… 
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UKREPI ZA  PREPREČITEV ŠIRJENJA IN UBLAŽITEV POSLEDIC 

EPIDEMIJE COVID-19 
  

Apel za odprtje zaprtega dela gospodarstva 

Gospodarska zbornica Slovenije je 16. decembra 2020 pozvala Vlado RS, da z enakimi 

standardi varovanja zdravja v gospodarstvu omogoči, da delujejo vsa podjetja v vseh 

regijah, ki lahko in morajo zagotoviti upoštevanje ukrepov za preprečevanje širjenja 

bolezni covid-19. Več... 
  

Skupni poziv k odgovornemu ravnanju in doslednemu upoštevanju ukrepov 

14. decembra je bil objavljen skupni poziv Trgovinske zbornice Slovenije (TZS), Obrtno-

podjetniške zbornice Slovenije (OZS), Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Združenja 

delodajalcev Slovenije (ZDS) in Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije 

(ZDOPS), v katerem zbornice vse delodajalce, zaposlene in prebivalce pozivajo k 

odgovornemu ravnanju in doslednemu upoštevanju ukrepov. Več… 
  

GZS pripravila predloge 13 sistemskih ukrepov za #PKP7  

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je Vladi RS posredovala predloge ukrepov, za 

katere je prepričana, da jih je potrebno vključiti v 7. protikoronski zakonodajni 

paket.  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 nano-

materialov. 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 šeste številke. Več… 
  

 
   

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

Za SRIP MATPRO: branka.murn@gzs.si 

https://matpro.gzs.si/  

 
 

  

 

 

https://matpro.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=16300&l=110112&ce=465514595
https://matpro.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=16300&l=110113&ce=465514595
https://matpro.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=16300&l=110114&ce=465514595
https://matpro.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=16300&l=110115&ce=465514595

