
   

 

e-MATPRO, novičnik SRIP-a MATPRO 
 

leto II, št. 1, januar 2021 
 

 

UVODNIK 
  

Spoštovani! 

  

Pred vami je prva številka našega novičnika e-MATPRO v novem letu, za katerega si vsi 

želimo, da bo zdravo, polno novih izzivov in uspehov. 

Poleg povabila k sodelovanju v predstavitveni brošuri SRIP-a MATPRO tokrat objavljamo 

vrsto vabil na dogodke (naj med njimi posebej omenim povabilo k oddaji prispevkov in 

udeležbi na 19. posvetu o procesni metalurgiji jekla ter izobraževalni seminar pred prvim 

razpisom na podlagi nadgrajenega Pridružitvenega sporazuma z ESA), informacije o 

razpisih, pa tudi o ukrepih za zajezitev in blažitev posledic epidemije. V rubriki Vabljeni k 

branju vas tokrat opozarjamo na publikacijo Teorija in praksa, ki  obravnava spremembe v 

mednarodnih odnosih po pandemiji Covid-19 in prinaša tudi nekaj aktualnih raziskav o 

vplivu Covid-19 na slovenska podjetja. 

  

Prijazen pozdrav,   

    

Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO 
  

 
   

IZPOSTAVLJAMO 
  

 

  

Povabilo k sodelovanju v predstavitveni brošuri SRIP-

a MATPRO 

Dvojezična brošura članov SRIP-a MATPRO bo 

predstavljala dosežke SRIP-a, predvsem pa podjetij, ki 

kot partnerji sodelujete v njem. V brošuro bomo vključili 

tudi trajnostni vidik vašega poslovanja. Več… 
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Seminar pred prvim razpisom na podlagi 

nadgrajenega Pridružitvenega sporazuma z ESA 

Vabimo vas, da se 28. januarja udeležite izobraževalnega 

seminarja pred prvim razpisom RPA (Requesting Party 

Activity) na podlagi novega Pridružitvenega sporazuma z 

Evropsko vesoljsko agencijo (ESA). Več... 
 

 
   

IZ DELA SRIP-a MATPRO 
  

Uspešno zaključena virtualna razstava Materiali Prihodnosti / Future Materials 

15. januarja 2021 se je uspešno zaključila trimesečna spletna razstava Materiali 

prihodnosti / Future Materials, ki je bila postavljena v virtualnem prostoru GZS. Na njej je 

svoje inovativne materiale predstavilo 18 podjetij in institucij znanja, članov SRIP-a 

MATPRO, predstavila pa sta se tudi Javna agencija SPIRIT Slovenija in Strateško 

razvojno-inovacijsko partnerstvo Materiali kot končni produkti. Virtualna razstava je v treh 

mesecih zabeležila 954 ogledov. Otvoritev razstave s plenarnima predavanjema dr. 

Godca in dr. Nardina 15. oktobra 2020 je spremljalo neposredno 182 gledalcev, posnetek 

otvoritve pa si je kasneje ogledalo še 114 uporabnikov. 
  

Peer to peer coaching 

Coaching vse bolj postaja sestavni del strukture učne kulture - veščine, ki jo morajo 

razvijati in uporabljati dobri managerji na vseh ravneh. Udeleženci spoznajo prednosti 

deljenja izkušenj, kako prenašati znanje in izkušnje ter tudi, kako jih pridobiti. »Peer to 

peer coaching« je demokratičen način za razvoj novih veščin in vodstvenih sposobnosti. 

Povezovanje in deljenje izkušenj ter »peer to peer coaching« spodbujamo tudi v okviru 

razvoja človeških virov SRIP MATPRO med vodji na razvojnem področju. Več… 
  

 
   

VABIMO VAS 
  

Vabilo na spletni dogodek Produktivnost in digitalizacija, 26. 1. 2021 

Izkop premoga in serijska proizvodnja sta bili nekoč sinonim produktivnosti, danes pa nas 

ta tema zanima v vseh panogah, kjer iščemo konkurenčnost in najvišjo dodano vrednost, 

kjer se ukvarjamo s produktivno uporabo možganov. Na vseh teh področjih pa se 

istočasno soočamo z digitalizacijo. Kako se prepletata produktivnost in digitalizacija, se 

dopolnjujeta, sta sinonim? Več o tem na dogodku GZS-Zbornice poslovno storitvenih 

dejavnosti (ZPSD) na temo produktivnosti in digitalizacije. Več… 
  

Virtualna B2B srečanja v okviru CONTACT - Business Meetings 

Vabimo vas k udeležbi na online poslovnih sestankih v okviru bienalnega dogodka 

CONTACT, ki ga organizirajo EEN projektni partnerji iz Saksonije (Nemčija). Mreženje bo 
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potekalo med dvojnim digitalnim sejmom, in sicer mednarodnim sejmom za orodjarstvo, 

proizvodnjo in avtomatizacijo ter mednarodnim podizvajalskim sejmom za dele, 

komponente, module in tehnologije. Več... 
  

Spletna Start Circles konferenca povezovanja R&B na področju lesnih in plastičnih 

materialov, 3. 2. 2021 

Vabljeni na spletno konferenco projekta Start Circles, kjer bodo predstavili obstoječe R&R 

kompetence na področju krožnega gospodarstva, s poudarkom na plastičnih in lesnih 

materialih. Dogodek bo potekal od 10.00 do 13.00 preko spletne aplikacije ZOOM. Več... 
  

Mednarodni virtualni kadrovski kongres DEVELOR: Izzivi timskega sodelovanja v 

novi realnosti, 3. 2. 2021 

4. mednarodni virtualni kadrovski kongres je namenjen kadrovskim vodjem in direktorjem, 

ki delujete v lokalnih in mednarodnih podjetjih v Evropi in širše. Slišali boste nekaj 

konkretnih, najboljših praks kadrovskih direktorjev iz različnih držav in imeli priložnost deliti 

svoje izzive, dileme in ideje z drugimi v manjših skupinskih razpravah. Prijava na 

http://bit.ly/38ZHh2m 
  

Predstavitev poslovnih priložnosti Hong Konga, 5. 2. 2021 

Izkoristite priložnost za pridobitev informacij o najnovejših razmerah in načrtih hongkonške 

uprave za ponovni zagon in nadaljnji razvoj Hong Konga, pa tudi širše azijske regije. Več.. 
  

Kako izkoristiti poslovne priložnosti, ki jih nudi Svetovna banka, 10. 2. 2021 

Udeleženci dogodka bodo imeli priložnost, da se seznanijo s posojilnimi instrumenti 

Svetovne banke, projektnim ciklom ter pravili in postopki javnih naročil. Prikazane bodo 

možnosti sodelovanja slovenskih podjetij. Svoje izkušnje bosta delila tudi predstavnika 

slovenskih podjetij, ki  sta v preteklosti že uspešno kandidirali na njihovih razpisih. Več… 
  

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

Dogodek je tradicionalno namenjen spoznavanju in izmenjavi izkušenj pri skupnih 

problemih proizvodnje jekla in oskrbe s pomožnimi materiali. Vabimo vas k prijavi 

predavanja; prevideno je, da bi vsako podjetje oz. inštitucija pripravilo po eno predavanje. 

Naslov in povzetek predavanja pošljite do 15. 2. 2021, da jih bodo lahko objavili v 

zborniku, ki bo tudi tokrat na razpolago na dan simpozija, 15. aprila. Več… 
  

 
   

RAZPISI 
  

Javni razpis Eurostars 2021 

Namen javnega razpisa je izvajanje programa Eurostars 2, ki s sofinanciranjem podpira 

MSP-je, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem in njihove partnerje pri 

izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na 
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trg. Višina sredstev za nacionalno sofinanciranje projektov Eurostars, ki bodo potrjeni v 

okviru mednarodnega roka v letu 2021 (4. februar) je 300.000 EUR, v letu 2022 pa 

500.000 EUR. Rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 4. februar 2021. Več... 
  

Priložnosti pri izgradnji »Centra znanosti« kot demonstracijskega objekta 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo poziv k predložitvi informacij o 

najnovejših tehnoloških rešitvah oziroma inovacijah, trajnostnih rešitvah in rešitvah, ki 

sledijo konceptu krožnega gospodarstva za potrebe izgradnje »Centra znanosti« kot 

demonstracijskega objekta. Rok za prijavo: 15. 2. 2021.Več…  
  

Nepovratna sredstva za zaščito intelektualne lastnine 

Program Ideas Powered  for Business SME Fund je shema nepovratnih sredstev v skupni 

vrednosti 20 milijonov EUR, s katero želita Evropska komisija in urad EUIPO evropskim 

MSP-jem olajšati dostop do pravic intelektualne lastnine. Sredstva so namenjena 

podjetjem, ki želijo razviti svoje strategije na področju pravic intelektualne lastnine in te 

pravice zaščititi na nacionalni, regionalni ali evropski ravni. Z delnim kritjem stroškov 

storitve predhodnega pregleda intelektualne lastnine (IP Scan) in/ali pristojbin za prijavo 

blagovnih znamk in modelov daje zagon vašemu poslovanju. Več… 
  

Osmi javni poziv Agencije za energijo za vstop v podporno shemo 

Do 10. februarja 2021 se še lahko prijavite na že osmi javni poziv Agencije za energijo 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. Več…  
  

 
   

DOBRO JE VEDETI 
  

Objavljeni uredbi, vezani na emisije toplogrednih plinov 

Objavljeni sta Uredba o vrstah naprav, dejavnostih in toplogrednih plinih in Uredba o 

izvajanju izvedbene uredbe Evropske unije o določitvi pravil za prilagoditev brezplačne 

dodelitve pravic do emisije zaradi sprememb ravni dejavnosti. Več… 
  

Dokumenti MOP in MzI v javni obravnavi, a s kratkimi roki za posredovanje pripomb 

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) sta v javno -

obravnavo predložila zakonodajne dokumente, večinoma s kratkimi, 14-dnevnimi roki za 

posredovanje pripomb in komentarjev. Med njmi je tudi novela Zakona o varstvu okolja 

(ZVO-2), ki bo v javni obravnavi do 1. februarja. Več… 
  

GZS: obvezno upokojevanje uravnotežuje pravice delodajalcev in delojemalcev 

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) menijo, da so ocene sindikatov o več 

stomilijonskem pritisku na pokojninsko blagajno in javne finance zaradi ukrepa 
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upokojevanja po #PKP7 močno pretirane. Vsak delodajalec si želi ohranjati dobre 

sodelavce in večina starejših zaposlenih, ki želijo delati, je za podjetja dragocena. Za tiste, 

ki jim je v 40-ih letih dela zmanjkalo elana ali sodobnega znanja, pa je prav, da ima tudi 

delodajalec možnost, da se izreče o nadaljevanju ali prekinitvi delovnega razmerja z 

zaposlenim, ki ima pogoje za upokojitev in s tem doseženo socialno varnost. Več… 
  

Pravna služba GZS o 21. členu #PKP7 

Pravna služba GZS je pripravila odgovore na ključna vprašanja v zvezi z 21. členom 

sedmega paketa ukrepov za omilitev posledic epidemije (#PKP7) - Zakona o interventnih 

ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE). 

Dostopni so na povezavi >>>  
  

BREXIT - koristne informacije in povezave 

Od 1. 1. 2021 Združeno kraljestvo ni več del enotnega trga EU in carinske unije. V Centru 

za mednarodno poslovanje GZS (CEMP GZS) in oddelku Javnih listin so pripravili nabor 

koristnih informacij in povezav. Več…  
  

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS: Fiskalni svet znižal oceno javno-finančnega 

primanjkljaja za leto 2020 

Fiskalni svet je pohitel z oceno javno-finančnega primanjkljaja za leto 2020, ki je nižja od 

pričakovanj v rebalansu (ki je temeljil celo na bolj optimistični napovedi), in sicer za 700 

mio EUR oz. 1,7 % BDP. Več… 
  

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS: Industrijska proizvodnja v novembru 2020 

že blizu ravni iz novembra 2019 

Podatki o izvozu po metodi plačilne bilance so potrdili izboljšanje trenda v izvozu ob koncu 

leta. Ob tem je bila industrijska proizvodnja v novembru medletno nižja za 1,1 % (v 

območju evra je bila nižja za 0,6 %-sezonsko prilagojeno), v prvih 11mesecih pa za 6,5 

%.  Več… 
  

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS: Nemški BDP v 2020 nižji le za 5  %   

Destatis, nemški statistični urad, je  ocenil,  da  je nemški BDP v 2020 

upadel  za  5  %,  kar  je  manj  od  novembrske  ocene  EK (-5,7%). Več delovnih dni je 

prispevalo k ublažitvi padca za 0,3 odstotne točke. Več… 
  

Velike zamude pri dobavah iz Azije 

Po pisanju Analitike GZS se je v zadnjih osmih tednih tekoča tržna (spot) cena najema 

tovornega kontejnerja potrojila oziroma so se stroški najema prevoza tipičnega kontejnerja 

iz Azije v Evropo povečali z 2.000 na 9.000 dolarjev. Ta učinek je po naši oceni začasne 

narave in vpliva predvsem na najeme, ki prej niso bili že dogovorjeni. Vseeno se podaljšuje 

čas prevoza tudi zaradi velikih zamud pri 

pretovoru  v  azijskih  pristaniščih.  To  potrjujejo  tudi  anketni  vprašalniki  podjetij  o  zam
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udah  pri  dobavah  surovin  in repromateriala iz Azije. Financial Times omenja, da se 

stroški prevoza kontejnerjev v ZDA niso povečali, saj je kitajska vlada velikim logističnih 

podjetjem oktobra omejila najvišjo možno tarifo.  A tudi ameriška podjetja negodujejo nad 

zamiki pri dobavah. 
  

 
   

UKREPI ZA  PREPREČITEV ŠIRJENJA IN UBLAŽITEV POSLEDIC 

EPIDEMIJE COVID-19 
  

GZS pozvala finančno ministrstvu k pomoči podjetjem v najbolj prizadetih 

dejavnostih 

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je 21. januarja na Ministrstvo za finance RS 

naslovila pobudo za pomoč tistim skupinam podjetij, ki ostajajo pri do sedaj veljavnih 

interventnih ukrepih v celoti ali delno spregledane. Pri tem je izpostavila predvsem 

subjekte, ki pripadajo dejavnostim fitnesa, rekreacije in regeneracije, sejmarskih 

dejavnosti, industrije srečanj, gostinstva in turizma ter drobnega gospodarstva. Navedla je 

tudi nekaj predlogov sprememb veljavnih ukrepov - med drugim pri ukrepih čakanja na 

delo, kritju fiksnih stroškov, odlogu kreditnih obveznosti in obveznosti lizinga. Več… 
  

Obe merili za prehod iz črne v rdečo fazo sproščanja ukrepov doseženi 

Kot je 20. januarja sporočila Vlada Republike Slovenije, sta bili doseženi obe merili za 

prehod iz črne v rdečo fazo sproščanja ukrepov, zato se v torek, 26. januarja 2021 zopet 

odpirajo vrata vrtcev, prvih treh razredov osnovnih šol ter višješolskih in visokošolskih 

zavodov za izvedbo nujnih laboratorijskih vaj in sicer v regijah z boljšo epidemiološko 

sliko. Odpirajo se tudi smučišča in nekatere dodatne dejavnosti. 
  

Krizni dodatek - GZS dala pobudo za spremembo mnenja MDDSZ glede upoštevanja 

poslovne uspešnost 

Gospodarska zbornica Slovenije je na MDDSZ naslovila pobudo za spremembo njihovega 

mnenja glede upoštevanja poslovne uspešnosti kot pogoja za pridobitev pravice do 

kriznega dodatka po #PKP7. Predlagala je, da se poslovna uspešnost, ugotovljena za 

določeno obdobje, pri pridobitvi pravice do kriznega dodatka, upošteva v sorazmernih 

deležih. Več... 
  

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS: V osmem paketu pretežno z enakim 

naborom ukrepov 

Osmi podporni paket ukrepov je bil naznanjen prej, kot smo pričakovali, in ne prinaša 

velikih presenečenj. Vsebinsko (in vrednostno) največjo podporo prinaša podaljšanje 

čakanja na delo še za 3 mesece (do aprila 2021), z možnostjo podaljšanja dvakrat za en 

mesec. Več... 
  

GZS pripravila predloge ukrepov za #PKP8 ter predlagala spremembe začasnih 

odlokov 
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Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je na Vlado RS posredovala predloge ukrepov za 

8. protikoronski zakonodajni paket. Razmere za poslovanje so v vrsti podjetij še vedno 

zelo zaostrene, predlagani ukrepi GZS pa bi podjetjem omogočili obstoj in nadaljnje 

poslovanje. Hkrati je GZS predlagala tudi spremembo nekaterih začasnih odlokov. Več… 
  

Vlada RS podaljšala trajanje epidemije za 60 dni 

Vlada je izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju 

Republike Slovenije, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok velja od 17. 

januarja 2021 in je veljaven 60 dni. Vlada Republike Slovenije je na podlagi Zakona o 

nalezljivih boleznih epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 razglasila na območju celotne 

države. 
  

Decembra sprejet #PKP7 

Državni zbor je 29. decembra 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri 

omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) oziroma t. i. #PKP7. 

Več...  
  

 
   

VABLJENI K BRANJU 
  

Teorija in praksa 4/2020: nekaj aktualnih raziskav o vplivu Covid-19 na slovenska 

podjetja  

Četrta lanskoletna številka revije Teorija in praksa (4/2020), ki jo je kot gostja uredila prof. 

dr. Andreja Jaklič iz Centra za mednarodne odnose, obravnava spremembe v 

mednarodnih odnosih po pandemiji Covid-19. Objavljeni prispevki so zanimivi tudi za 

slovensko gospodarstvo; med njimi posebej opozarjamo na prispevka Andreje Jaklič in 

Anžeta Burgerja »Kompleksne strategije internacionalizacije v obdobjih kriz: analiza 

primera slovenskih izvoznikov v obdobju globalne recesije in v obdobju pandemije virusa 

Covid-19« ter »Spremembe v globalnih verigah vrednosti in Covid-19« avtorjev Andreje 

Jaklič, Metke Stare In Klemna Kneza. 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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