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UVODNIK 
  

Spoštovani! 

  

Pred vami je druga letošnja številka našega e-novičnika. Kot boste lahko prebrali, leto 

SRIP MATPRO nadaljuje delovno; objavljamo pa seveda tudi vabila na poslovne 

dogodke, informacije o razpisih in vas seznanjamo z aktualnimi pobudami in ukrepi za 

zajezitev epidemije in odpravo njenih posledic. 

  

Prijazno vabljeni k branju. In pazite nase! 

    

Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO 
  

 
   

IZPOSTAVLJAMO 
  

 

  

Vlada naj bolj prisluhne razvojnim potrebam 

gospodarstva 

To je osrednje sporočilo okrogle mize, ki jo je pripravila 

GZS-Zbornica elektronske in elektroindustrije. Razpravo 

je vodila koordinatorka SRIP-a MATPRO Vesna Nahtigal, 

udeleženci pa so se pogovarjali o razvojni naravnanosti 

protikriznih ukrepov. Več… 
 

  

672,5 milijarde EUR vreden instrument za okrevanje 

in odpornost 

Spodbujanje prehoda na zeleno gospodarstvo je ključni 

cilj navedenega instrumenta; vsaj 37 % odhodkov za 
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naložbe in reforme iz vsakega nacionalnega načrta pa 

mora biti namenjenih za dosego podnebnih ciljev. Več… 
 

 
   

IZ DELA SRIP-a MATPRO 
  

V pripravi je predstavitvena publikacija SRIP-a MATPRO 

V  letošnjem letu načrtujemo predstavitveno publikacijo članov SRIP-a MATPRO. 

Publikacija bo dvojezična (SLO/AN) in bo predstavljala dosežke SRIP-a, predvsem pa 

podjetij, ki kot partnerji sodelujejo v njem in predstavljajo najprodornejši, najbolj razvojno 

naravnan in inovativen del slovenskega gospodarstva. V brošuri nameravamo najprej 

predstaviti najbolj perspektivne nove materiale, ki se razvijajo v okviru projekta in poglede 

strokovnjakov SRIP-a MATPRO na trende razvoja teh materialov v prihodnosti. Dodali 

bomo še nekaj koristnih informacij o tem, kaj nam prinašata evropski zeleni dogovor in 

nova slovenska industrijska strategija. Osrednji del publikacije bo namenjen članom SRIP-

a MATPRO; njihovi predstavitvi bo dodan še trajnostni vidik poslovanja. S podjetji, ki so 

izrazila pripravljenost za predstavitev v publikaciji, smo že organizirali informativni 

sestanek in svoje podatke za objavo že tudi pripravljajo. 

Publikacija bo predvidoma na voljo junija 2021. 
  

Sestanek na temo sodelovanja z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA) 

Na temo sodelovanja z Evropsko vesoljsko agencijo (The European Space Agency - ESA) 

so se 15. februarja sestali predstavniki delovne skupine SRIP-a MATPRO in Ministrstva 

za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Po uvodni predstavitvi s strani MGRT je bilo 

v razgovoru podanih nekaj konkretnih pobud za čim bolj uspešno vključitev članov SRIP-a 

MATPRO v projekte ESE. Prvi korak bo organizacija posebne predstavitve potencialnih 

priložnosti za sodelovanje z ESO zainteresiranim članom SRIP-a. Več… 
  

Na srečanjih intervizijskih skupin o HR trendih, prihodnosti dela in učinkovitem 

podajanju navodil  

Na srečanju HR intervizijske skupine MATPRO so bili predstavljeni HR trendi in 

prihodnost dela. Poudarek je bil tudi na digitalizaciji HR procesov v podjetju z namenom 

optimizacije, racionalizacije in predvsem ustvarjanja prostora za fokusiranje na razvoj 

človeških virov in zavzemanja strateške HR pozicije pri oblikovanju in doseganju strategij 

podjetja. 

Na tokratnem srečanju intervizijske skupine MATPRO za razvojnike pa so obravnavali 

temo učinkovitega podajanja navodil, ki je ena od kompetenc, ki jo pričakujemo od 

dobrega vodje ali menedžerja, saj prispeva k učinkovitemu izvajanju nalog in doseganju 

ciljev. Več… 
  

 
   

VABIMO VAS 
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Predstavitev programov slovensko-angleškega znanstvenega sodelovanja in 

mobilnosti raziskovalcev, 3. 3. 2021  

Kljub izhodu Velike Britanije iz EU ostaja na voljo več različnih možnosti mobilnosti za 

raziskovalce iz obeh držav. Na dogodku bodo predstavljene različne sheme mobilnosti in 

vloga Velike Britanije v programu Horizon Europe. Predstavitev bo potekala preko spleta 

med 14.00 in 15.40. Več… 
  

Manufacturing Execution System (MES) - temelj digitalne preobrazbe proizvodnih 

podjetij, 12. 3. 2021 

Predstavljeni bodo izzivi, s katerimi se soočajo proizvodna podjetja, ključni razlogi za 

uvedbo MES sistema ter njegovi poslovni učinki. Skozi primere iz prakse bodo prikazali 

različne izkušnje uporabnikov pri uvajanju rešitev MES in konceptov Industrije 4.0. 

Pokazali bodo, zakaj je uvajanje sistemov MES primerno ne samo za največja, temveč 

tudi za srednja podjetja. Več… 
  

Mednarodni forum strojegradnje 2021, 11. in 12.  3. 2021 

11. in 12. marca organizira zunanjetrgovinska organizacija Avstrije ADVANTAGE 

AUSTRIA mednarodno prireditev International Machinery Forum 2021. Digitalna 

konferenca bo udeleženim podjetjem z vsega sveta ponudila priložnost za mreženje ter za 

iskanje novih poslovnih partnerjev. Osnovna udeležba je brezplačna. Več... 
  

Automotive Day Slovenija 2021, 25. 3. 2021 

Na spletnem poslovnem srečanju avstrijskih in slovenskih podjetji iz avtomobilske 

industrije bo na kratko predstavljena slovenska avtomobilska industrija in primeri dobrih 

praks, poleg tega se boste v okviru srečanja lahko udeležili online B2B pogovorov s 

sodelujočimi avstrijskimi podjetji iz avtomobilske industrije. Več… 
  

19. posvet o procesni metalurgiji jekla, 15. 4. 2021 

Tradicionalni dogodek je namenjen spoznavanju in izmenjavi izkušenj pri skupnih 

problemih proizvodnje jekla in oskrbe s pomožnimi materiali. Na posvetu bodo 

predstavljeni novi inovativni, strokovni in znanstveni dosežki na področju proizvodnje, 

raziskav, pomožnih materialov, kakovosti, ekologije in razvojnih usmeritev. Povzetki 

predavanj bodo objavljeni v zborniku, ki bo na razpolago na dan posveta, 15. aprila. Več… 
  

 
   

RAZPISI 
  

Razpis Evropske vesoljske agencije (ESA) za mlade pripravnike 

Evropska vesoljska agencija (ESA) je objavila poziv k sodelovanju v programu Mladih 

pripravnikov (Young Graduate Trainee - YGT). Program omenjenega pripravništva je 

dobra priložnost za mlade, ki so v zadnjem letu študija (magisterij) ali so ravno magistrirali, 

da začnejo svojo 'vesoljsko' kariero. Več… 
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Odprt je razpis GZS za priznanja za inovacije 2021 

15. februarja so se na trinajstih regionalnih zbornicah odprli razpisi za priznanja za 

inovacije 2021, dodatno pa je na GZS odprt tudi razpis za priznanja za inovacije 

slovenskih podjetij s sedežem v tujini in državljanov Republike Slovenije, ki živijo v tujini. 

Svoje inovacije lahko prijavite do 31. maja 2021 na razpis regionalne zbornice v regiji, v 

kateri je sedež vaše organizacije oziroma na razpis GZS v primeru inovacij slovenskih 

podjetij s sedežem v tujini in državljanov Republike Slovenije, ki živijo v tujini. Več… 
  

Slovenski podjetniški sklad ponovno odpira VAVČERJE – enostavne spodbude 

malih vrednosti za MSP 

Vavčerje bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja (organizirana kot 

d.o.o., s.p. ali zadruge) za različne poslovne storitve. Na voljo je nekaj več kot 10 mio 

EUR za podporo okoli 2.500 vavčerskih projektov. Več... 
  

Digitalno razstavišče - Tehnologija za ljudi 

Na Direktoratu za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo so se v času predsedovanja Slovenije Svetu EU odločili 

za izvedbo projekta Digitalno razstavišče - Tehnologija za ljudi. Zainteresiranim podjetjem 

ponujajo številne možnosti sodelovanja in oblikovanja digitalnega razstavišča. Na voljo 

bodo različni paketi najema stojnic, prav tako pa bo na voljo tudi prireditveni in digitalni 

prostor. Več… 
  

Javni poziv za sodelovanje v nacionalni kampanji za promocijo slovenskega 

gospodarstva v tujini »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.« 

SPIRIT Slovenija želi s pozivom dopolniti bazo t. i. ambasadorjev, katerih poslovni modeli, 

rešitve, izdelki in storitve izkazujejo ključne komponente slovenskega gospodarstva: 

zeleno, kreativno in pametno. Kampanja je namenjena celoviti in enotni promociji 

slovenskega gospodarstva na globalnem konkurenčnem trgu. Izpostavlja ključne 

konkurenčne prednosti Slovenije na nišnih področjih zelenega in krožnega gospodarstva, 

okoljskih tehnologij, robotizacije, mobilnosti, digitalizacije, vesoljskih in drugih visokih 

tehnologij, razvoja in raziskav, znanosti ter kreativne industrije. Poziv je odprt do 12. 3. 

2021. Več… 
  

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 >>> 
  

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 >>> 
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DOBRO JE VEDETI 
  

Srečanje Skupine za Program odgovornega ravnanja® (POR®) in podelitev 

certifikatov 

15 slovenskih podjetij, ki delujejo po načelih trajnostnega razvoja, je na podlagi izpolnjenih 

pogojev konec januarja prejelo certifikate Programa odgovornega ravnanja® (POR®). 

Prejemnikom certifikatov iskreno čestitamo! 

Program odgovornega ravnanja® (v angleščini »Responsible Care®«) je globalna pobuda 

kemijske industrije, ki vključuje branžna podjetja v skoraj 70-ih državah sveta. 

Izpolnjevanje pogojev in nenehen napredek pri kazalcih odgovornega ravnanja podjetja 

dokazujejo vsako leto. Več… 
  

Anketa GZS o državni pomoči: Ohranjanje zaposlovanja ključno za ohranitev 

gospodarske aktivnosti 

70 % storitvenih in 60 % industrijskih podjetij je v lanskem letu beležilo padec prodaje, je 

pokazala anketa Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), v kateri je med 25. januarjem in 

9. februarjem sodelovalo 423 podjetij. Povprečnemu podjetju se je prodaja zmanjšala za 

15 %. Kljub epidemiji pa je pretežni del podjetij leto zaključil s pozitivnim dobičkom iz 

poslovanja pred amortizacijo (EBITDA). Kot najkoristnejša ukrepa za ohranitev poslovanja 

so anketirana podjetja ocenila čakanje na delo in skrajšan delovni čas. 39 odstotkov 

podjetij, ki so pomoč prejela, pa bo moralo v povprečju vrniti 40 odstotkov pomoči. Več…  
  

ZZZS: Ponovna uveljavitev pravice do kratkotrajne odsotnosti 

Z 31. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP, UL RS 

št. 15/21) se za obdobje od 5. 2. 2021 do 31. 12. 2021 ponovno uvaja pravica do 

kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni na enak način, kot je bilo to urejeno v 20. členu 

Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP,  UL RS, 

št. 152/20) za obdobje od 24. 10. 2020 do 31. 12. 2020. Za obdobje med 1. 1. 2021 in 4. 

2. 2021 kratkotrajne odsotnosti ni možno uveljaviti. 
  

Objavljena višina minimalne plače  

Na podlagi 6. člena Zakona o minimalni plači (UL RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18) je 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti določilo znesek 

minimalne plače. Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. 

januarja 2021, je 1.024,24 eura. 

Znesek minimalne plače je objavljen v UL RS št. 12 /2012 z dne 28. 1. 2021 >>> 
  

Podpora evropskemu gospodarstvu podaljšana do konca 2021 

Evropska komisija se je konec januarja odločila podaljšati začasni okvir za državno 

pomoč, sprejet 19. marca 2020 za podporo gospodarstvu ob izbruhu koronavirusa, in 

sicer do 31. decembra 2021. Prav tako se je odločila razširiti področje uporabe začasnega 

okvira, in sicer tako, da je povišala zgornje meje, ki so v njem določene, in omogočila, da 
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se do konca naslednjega leta nekateri vračljivi instrumenti pretvorijo v neposredna 

nepovratna sredstva.  
  

Razmere na trgu dela se izboljšujejo 

Dnevni podatki o registrirano brezposelnih se v februarju po večjem sezonskem 

naraščanju v januarju zopet znižujejo, kar pomeni, da se zaposlenost povečuje. Zadnji 

podatek o gibanju zaposlenosti kaže, da se je decembra število delovno aktivnih povečalo 

za 0,2 % glede na november 2020. Največ izmed teh se je zaposlilo v predelovalnih 

dejavnostih (4.800) in gradbeništvu. Več... 
  

Decembrske plače močno navzgor 

Decembrska povprečna bruto plača (pri pravnih osebah), sicer izplačana v januarju 2021, 

je znašala dobrih 2.020 € in je bila medletno višja za 8,9 %. V zasebnem sektorju je bila 

višja za 5,3 %, v javnem za 14,6 %. Več… 
  

Izvoz blaga decembra višji za 6,7 % 

Izvoz blaga je bil decembra po podatkih iz plačilne bilance višji za 6,7 %, v celem letu pa 

nižji za 7,5 %. Pri storitvah je padec v potovanjih decembra prispeval k 13-odstotnemu 

medletnemu znižanju, kar je bil relativno nizek padec glede na celotno leto (-20 %). Več… 
  

Gospodarska aktivnost v letu 2020 

Ajpes je v javni objavi na kratko povzel nekaj parametrov, s katerimi meri gospodarsko 

aktivnost v letu 2020. Več… 
  

Decembrska objava industrijske proizvodnje nekoliko pod pričakovanji  

Decembrska objava industrijske proizvodnje je bila nekoliko pod pričakovanji. V celotni 

industriji je bila medletno nižja za 0,9 %, od tega v predelovalnih dejavnostih za 0,7 %, v 

energetiki pa za 4,9 %. Več…  
  

Fiskalni svet opozoril na slabše črpanje EU sredstev 

Primanjkljaj državnega proračuna je v 2020 znašal 3,5 mrd EUR (7,6 % BDP), brez 

upoštevanja neposrednega učinka COVID ukrepov pa bi znašal 2,5 % BDP. Odhodki so 

se brez upoštevanja COVID ukrepov povečali za 6,5 %, kar nakazuje na povečano 

trošenje države, vendar je ta vseeno nižja od rasti, ki je bila predvidena v rebalansu. 

Fiskalni svet je opozoril, da je črpanje EU sredstev in s tem povezanih investicij v 2020 

spet zaostalo za načrti. Več… 
  

 
   

UKREPI ZA  PREPREČITEV ŠIRJENJA IN UBLAŽITEV POSLEDIC 

EPIDEMIJE COVID-19 
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Pobuda GZS, ZBS in OZS za podaljšanje interventne zakonodaje 

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Združenje bank Slovenije (ZBS) in Obrtno-

podjetniška zbornica Slovenije (OZS) so 17. februarja v skupnem pozivu na Vlado RS 

naslovili pobudo, da se predlogi podaljšanja nekaterih ukrepov s področja moratorijev in 

državnih jamstev za nova posojila vključijo v #PKP9. Več… 
  

Predlogi Gospodarske zbornice Slovenije za #PKP9 

GZS je na vlado naslovila širši povzetek vseh problematik, ki niso bile zajete v dosedanji 

protikoronski zakonodaji s pobudo, da deveti paket naslovi manjkajoče ukrepe za 

nadaljnje premagovanje razmer v koronakrizi in za olajšanje poslovanja. Več… 
  

GZS pozvala vlado k zagotovitvi povračila stroškov pravnim osebam za obvezna 

testiranja 

GZS je na Vlado Republike Slovenije naslovila poziv za zagotovitev sredstev za povračilo 

pristojbin (stroškov) pravnim osebam, ki nastajajo zaradi obveznega testiranja kot pogoja 

za ponovno odprtje gospodarske dejavnosti. Več… 
  

Pobuda GZS za vključitev nujnega poslovnega razloga med izjeme ob prehodu meje 

GZS je na notranjega ministra naslovila pobudo, da se med izjeme, ko oseba ne bo 

napotena v karanteno in tudi ne potrebuje negativnega testa (PCR ali HAT), doda izjema 

prehoda meje v primerih nujnih poslovnih razlogov s povratkom v 24 urah po prehodu 

meje. Z določitvijo izjeme bo gospodarskim družbam omogočeno nemoteno poslovanje ter 

pridobivanje novih poslov v tujini. 
  

#PKP8: odgovori na najpogostejša vprašanja 

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 (#PKP8) je Državni zbor potrdil 3. 

februarja. V ospredju so ponovno ukrepi za ohranitev delovnih mest in pomoči 

gospodarstvu. Z naborom odgovorov na najpogostejša vprašanja v zvezi s #PKP8 je 

Pravna služba GZS dopolnila nabor odgovorov na temo interventne protikoronske 

zakonodaje. Več… 
  

MDDSZ podalo pojasnilo 19. člena #PKP8 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je na 

Gospodarsko zbornico Slovenije podalo pojasnilo 19.  člena ZDUOP (PKP8), ki ureja 

prepoved izplačila dobička, nagrad za poslovno uspešnost, (…) v primeru koriščenja 

ukrepa skrajšanega delovnega časa v letu 2021. Več... 
  

Pojasnilo MDDSZ v zvezi z višino delnega povračila nadomestila plače delavcem na 

začasnem čakanju na delo 

Pojasnilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dostopno na 

portalu gov.si >>> 
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Seznam izvajalcev hitrih testov 

Seznam nekaterih organizacij po Sloveniji, ki izvajajo hitre teste, je objavljen na spletnih 

straneh GZS >>> 
  

 
   

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 prve številke. 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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