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leto II, št. 5, maj 2021 
 

 

UVODNIK 
  

Spoštovani! 

  

Pred vami je že peta letošnja številka našega novičnika e-MATPRO. 

Z veseljem sporočamo, da je bil 5. maja za predsednika Gospodarske zbornice Slovenije 

izvoljen Tibor Šimonka, glavni podpredsednik Skupine SIJ. 

Še posebej toplo pa vas tokrat vabimo tudi na dva zanimiva dogodka, in sicer na 20. 

okoljski dan gospodarstva z aktualno tematiko zelenega prehoda ter na delavnico s temo 

povezovanja in iskanja možnosti za sodelovanje na področju kovinskih materialov. 

Seveda smo pripravili tudi pregled aktualnih razpisov in vabil ter vrsto drugih koristnih 

informacij. 

  

Prijazno vabljeni k branju! 

    

Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO 
  

 
   

IZPOSTAVLJAMO 
  

 

  

Novi predsednik GZS postal Tibor Šimonka 

Tibor Šimonka, glavni podpredsednik Skupine SIJ, je bil 

5. maja na seji Skupščine GZS izvoljen za novega 

predsednika Gospodarske zbornice Slovenije. Mandat bo 

nastopil 28. maja. Novoizvoljenemu predsedniku GZS 

iskreno čestitamo in mu želimo uspešno delo! Več… 
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SRIP MATPRO na 20. okoljskem dnevu gospodarstva, 

4. 6. 2021 

Na letošnjem 20. okoljskem dnevu gospodarstva z 

naslovom Gospodarske verige vrednosti v luči zelenega 

prehoda bosta poleg SRIP-a MATPRO svoje aktivnosti 

predstavila še SRIP-a ToP in Krožno gospodarstvo. 

Dogodek organizira Služba za varstvo okolja 

Gospodarske zbornice Slovenije. Več… 
 

 
   

IZ DELA SRIP-a MATPRO 
  

Vabilo na delavnico Povezovanje in iskanje možnosti za sodelovanje na področju 

kovinskih materialov s predstavitvijo projektov ČMRLJ in MARTIN, 26. 5. 2021 

Vabimo vas na delavnico v organizaciji Oddelka za materiale in metalurgijo 

Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani z naslovom Povezovanje in iskanje 

možnosti za sodelovanje na področju kovinskih materialov, ki bo 26. maja s pričetkom ob 

10. uri. Dogodek bo hibriden in bo potekal preko spletne aplikacije oziroma v predavalnici 

P5, Aškerčeva 12, Ljubljana. Osrednja pozornost dogodka bo namenjena predstavitvi 

projektov ČMRLJ (Reakcije mikrolegirnih elementov v jeklu - predstavitev dr. Jaka Burja) 

in MARTIN (Razvoj zlitin in tehnologij - predstavitev dr. Peter Cvahte in dr. Ana Debevec) 

ter diskusiji in vzpostavljanju povezav med različnim področji materialov. Na brezplačno 

delavnico so vabljeni člani SRIP-a MATPRO, sodelujoči na projektih MARTIN in ČMRLJ, 

študenti NTF in zainteresirana javnost. 
  

Vas zanima sodelovanje na svetovni razstavi EXPO 2020 v Dubaju? 

EXPO 2020 predstavlja odlično poslovno priložnost za podjetja, ki svoje poslovne cilje 

povezujejo s trgi Bližnjega vzhoda, Azije in Afrike ali pa želijo svoje prebojne ideje deliti s 

svetovno javnostjo. Slovenski paviljon bo na razstavi dom slovenskega gospodarstva, 

opremljen z vso potrebno infrastrukturo za organizacijo vrhunskih poslovnih srečanj in 

promocijskih dogodkov. Na razstavi bo ena izmed enajstih krovnih tematik predvidoma 

tudi razvoj in materiali prihodnosti, kar lahko pomeni odlično priložnost za predstavitev 

dosežkov članov SRIP-a MATPRO. Slovenskim podjetjem so za predstavitev na voljo tudi 

finančne spodbude. Več o razstavi si lahko ogledate na povezavi >>> 

SPIRIT Slovenija, GZS in SRIP MATPRO za vas pripravljamo virtualno predstavitev, ki bo 

v sredo, 1. 6. 2021 ob 14. uri. 
  

 
   

VABIMO VAS 
  

4-dnevno izobraževanje CPU: Orodja energetskega managementa, 10.-18. 6. 2021 
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Center za poslovno usposabljanje (CPU) pri GZS vabi k pridobivanju oziroma nadgradnji 

znanj, neobhodno potrebnih za doseganje energijskih, stroškovnih in okoljskih prihrankov. 

Znanja bodo podana na 4-dnevnem strokovnem usposabljanju Orodja energetskega 

managementa, ki bo temeljilo na primerih iz prakse, z izvedbo vaj. Več… 
  

E-strokovno srečanje na temo Mojstrstvo inoviranja v elektroindustriji za čas po 

pandemiji, 24. 5. 2021 

Strokovno srečanje (meetup) je uvod v izvedbo programa Mojster vitkega inoviranja. 

Beseda bo tekla o najboljših praksah sistematičnega pristopa k prilagajanju podjetja, o 

inoviranju na vitek in agilen način. Mnenja in želje udeležencev se bodo pretvorile  v 

vsebino 24-urnega praktičnega programa za učinkovito vitko-agilno inoviranje v 

elektroindustriji s poudarkom na inoviranju prebojnih poslovnih modelov. Več... 
  

Industrija 4.0 v praksi, 27. 5. 2021 

Na e-dogodku bo prikazano uvajanje rešitev Industrije 4.0 v praksi in konkretni primeri 

uporabe na področju inteligentnega planiranja proizvodnje, uvajanja pametnih robotskih 

delavcev in napredne vizualizacije delovnih procesov. Organizator dogodka je SRIP ToP v 

sodelovanju s koncernom Kolektor in njegovo poslovno enoto Kolektor Digital. Več… 
  

Uvodna delavnica o sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA) za nove 

partnerje, 3. 6. 2021 

Nove partnerje, ki jih zanima sodelovanje z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA), vabimo na 

uvodno delavnico. Namenjena je predvsem novim podjetjem in institucijam, ki z ESA še 

ne sodelujejo, bi jih pa sodelovanje zanimalo. Prijave novih podjetij / institucij za 

bilateralna srečanja s predstavniki delegacije ESA sprejemajo do 26. maja, predhodne 

prijave za udeležbo na delavnici pa do 28. maja. Več… 
  

Spletni seminar za podjetja na področju uporabe vesoljskih tehnologij, 24. 5. 2021 

Agencija EUSPA (European Union Agency for the Space Programme), ki bo zadolžena za 

operativni in uporabniški vidik vseh EU vesoljskih programov, skupaj z MGRT organizira 

spletni seminar za slovenska podjetja, ki jih zanima sodelovanje pri aktivnostih uporabe 

vesoljske tehnologije. Predstavljene bodo priložnosti sodelovanja z agencijo ter različne 

možnosti dostopa do financ, ki obstajajo v okviru EU za področje vesoljskih tehnologij za 

slovenska podjetja. Več… 
  

Spletni seminar Bogastvo podatkov na dosegu roke. Ali jih izkoriščate?, 2. 6. 2021 

Vabljeni na spletni seminar, kjer bodo predstavljene sodobne digitalne rešitve in storitve, 

ki zaradi nižjih investicij omogočajo preboje v svet podatkovnega odločanja tudi manjšim 

in srednjim podjetjem in tako postavljajo nove trende v svetu podatkovne analitike. Več… 
  

Pogled gospodarstva na napovedane davčne spremembe (anketa) 
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Vabimo vas k sodelovanju v anonimni anketi, s katero želi GZS preveriti odnos 

gospodarstva do nedavno predlaganih davčnih sprememb, ki so v zakonodajnem 

postopku in zadevajo spremembe pri obdavčitvi dohodnine, najemnin, DDPO, kapitalskih 

dobičkov in DDV. Več… 
  

 
   

RAZPISI 
  

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi 

poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v 

šolskem/študijskem letu 2020/2021 

Namen javnega razpisa je zagotovitev boljše usklajenosti in povezanosti sistema 

poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela preko mehanizma spodbud delodajalcem 

za zagotavljanje učnih mest za vajence, dijake srednjega poklicnega izobraževanja in 

študente višjega strokovnega izobraževanja. Več… 
  

Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani 2021 

Rektorjeva nagrada je tradicionalno tekmovanje, ki spodbuja inoviranje na Univerzi v 

Ljubljani in pomaga inovatorjem na poti do trga. Prijavijo se lahko zaposleni, raziskovalci 

ali pedagoški delavci na Univerzi v Ljubljani, študenti Univerze v Ljubljani in alumni 

Univerze v Ljubljani, za katere velja, da od zaključka študija do datume prijave ni minilo 

več kot dve leti. Člani skupin so lahko tudi zaposleni na drugih institucijah ali študenti 

drugih univerz, vendar mora v tem primeru vodja skupine izpolnjevati prej navedene 

pogoje. Rok za prijavo: 19. 9. 2021. Več… 
  

Razpis Energy Harvesting And Storage Technologies  

Razpis se osredotoča na projektne predloge, ki bodo vključevali inovativne tehnologije za 

učinkovito, nizkocenovno, trajnostno, kompaktno in fleksibilno pridobivanje energije, 

pretvorbo in skladiščenje, ki so ključnega pomena za doseganje ciljev zelenega dogovora. 

Projektni predlogi morajo vključevati vsaj eno od naslednjega: razvoj inovativnih tehnologij 

in sistemov, razvoj inovativnih konceptov in tehnik ali napredni materiali in naprave za 

elektrokemično shranjevanje. Projekti se lahko financirajo tudi nad 2,5 mio EUR, če so 

ustrezno utemeljeni. Več… 
  

Razpis GZS za priznanja za inovacije 2021 odprt še do 31. maja 

Svoje inovacije lahko prijavite 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… 
  

Nova spletna stran z aktualnimi razpisi na portalu GZS  

Na portalu GZS je zaživela spletna podstran, na kateri boste našli zbrane aktualne javne 

razpise na nacionalni ravni. Več… 
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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 
  

Energetsko intenzivna industrija želi evropske pogoje poslovanja 

 »Pričakujem, da bo energetsko intenzivna industrija dobila v Sloveniji mesto, kot ga taki 

industriji daje evropski zeleni dogovor,« je za časnik Finance povedal novoizvoljeni 

predsednik GZS Tibor Šimonka. Predvideno zmanjšanje ogljičnega odtisa je po mnenju 

Šimonke sicer dosegljivo, a bo za dosego zastavljenih ciljev nujna državna pomoč 

podjetjem. Dosedanje sodelovanje GZS in njenih strateških svetov pri oblikovanju 

nacionalnega energetskega in podnebnega načrta pa je po njegovem mnenju dobra 

osnova za partnersko sodelovanje države in gospodarstva pri pripravi celovitega 

energetskega koncepta Slovenije in ustreznih zakonodajnih okoljskih aktov, za kar si bo 

kot predsednik GZS še naprej prizadeval. Več… 
  

Strateški svet za okolje GZS: Za prehod v podnebno nevtralno gospodarstvo nujna 

tudi nizkoogljična elektrika in omrežje 

Na četrti seji Strateškega sveta za okolje (SSO) GZS 4. maja so udeleženci razpravljali o 

potrebah gospodarstva za prehod v podnebno nevtralno, krožno prihodnost. Andrej Čuš, 

državni sekretar v Sektorju za zelene tehnologije Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo (MGRT) je predstavil za gospodarstvo ključne točke Načrta za okrevanje in 

odpornost, direktorica GZS- Zasavske gospodarske zbornice Staša Baloh Plahutnik pa 

investicijsko platformo GZS. Več… 
  

Showroom of Technology - Tehnologija za ljudi 

 V času predsedovanja Slovenije Svetu EU (10. 6. - 31. 12. 2021) se bo na območju BTC 

City Ljubljana vzpostavilo t. i. digitalno razstavišče, ki bo namenjeno predstavitvi 

naprednih tehnologij, inovacij in slovenskega znanja širši, strokovni, poslovni in 

mednarodni javnosti, in bo predstavljalo osrednje mesto promocije slovenskega 

gospodarstva, inovativnosti, razvoja, dosežkov in center prenosa znanja. Poleg t. i. 

showroom-a, kjer bodo podjetja lahko predstavljala svoje tehnološke rešitve, bo digitalno 

razstavišče omogočalo tudi poslovni in izobraževalni del. Več… 
  

GZS: Vprašalnik za člane o interesu koriščenja nepovratnih sredstev v novem 

finančnem obdobju ter podpornih storitvah zbornice 
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Gospodarska zbornica Slovenije je za svoje člane pripravila kratek vprašalnik o interesu 

koriščenja nepovratnih sredstev v novem finančnem obdobju ter podpornih storitvah GZS 

za te namene. Odgovori bodo GZS služil v oporo pri oblikovanju dodatnih storitev za 

potrebe članov na tem področju. Več… 
  

Gospodarska zbornica Slovenije podpira delujoč in učinkovit Ekonomsko-socialni 

svet (ESS)  

Na GZS vidijo ESS kot pomembno posvetovalno telo, sestavljeno iz predstavnikov vlade, 

delodajalcev in sindikatov, ki omogoča kakovostno razpravo o prihodnjih usmeritvah naše 

družbe. Na GZS menijo, da je v danih razmerah, ko se soočamo s posledicami epidemije 

covid-19, konstruktivni dialog med socialnimi partnerji izrednega pomena za izhod iz krize. 
  

Evropska komisija objavila svežo spomladansko napoved 

Evropska komisija je 12. maja objavila svežo spomladansko napoved, kjer območju evra 

napoveduje dve leti krepke gospodarske rasti, Sloveniji pa prav tako zavidljivo rast. Več… 
  

Marčevski izvoz blaga z visoko rastjo 

Izvoz blaga je bil v marcu 2021 za 18,0 % višji kot v marcu 2020 (+5,9 % v 1. četrtletju), 

znašal je 3,5 milijarde EUR, uvoz pa za 20,4 % (+3,5 % v 1. četrtletju). Več… 
  

Poraba električne energije marca nižja kot lani 

Po pisanju Analitike GZS je bila marčevska poraba električne energije v Sloveniji 

medletno nižja za 1 %, medtem ko je bila proizvodnja višja kar za desetino, predvsem 

zaradi 50-odstotne rasti proizvodnje v termoelektrarnah (remont v marcu 2020). 
  

BDP EU-27 v 1. četrtletju s padcem 

Prva objava BDP v EU-27 je pokazala 1,7-odstotno medletno znižanje, pri čemer sta 

razočarali Španija (-4,3 %) in Nemčija (-3 %), medtem ko je Francija beležila rast (+1,5 

%). Do sedaj je prvo oceno razkrilo 12 držav članic, z rastjo se lahko pohvali še Litva (+1 

%), medtem ko je bil padec na Švedskem neznaten (-0,2 %). Več… 
  

Anketna brezposelnost v Sloveniji pod 5 %  

Po pisanju Analitike GZS  je bila mesečna stopnja anketne brezposelnosti ILO v Sloveniji 

marca 2021 4,8-odstotna. Od vrednosti v februarju 2021 je bila za 0,1 odstotne točke 

nižja, od vrednosti v marcu 2020 pa je nekoliko višja.  
  

 
   

UKREPI ZA  PREPREČITEV ŠIRJENJA IN UBLAŽITEV POSLEDIC 

EPIDEMIJE COVID-19 
  

Tabelarna prikaza pogojev glede zbiranja in števila oseb ter možnosti ponujanja in 

prodajanja blaga in storitev prodajanja blaga potrošnikom s pogojem testa 
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Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi 

preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Odlok je začel veljati 15. maja in velja do 23. maja 2021. Na posebni spletni strani GZS 

Poslovne informacije v času koronavirusa je objavljen tabelarni prikaz pogojev glede 

zbiranja in števila oseb. V Uradnem listu je objavljen tudi nov Odlok o začasni prepovedi 

ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Objavljamo 

tabelarni prikaz možnosti ponujanja in prodajanja blaga in storitev prodajanja blaga 

potrošnikom s pogojem testa. 
  

Epidemija podaljšana za mesec dni 

Vlada Republike Slovenije je na svoji 74. redni seji 12. maja z Odlokom o razglasitvi 

epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije podaljšala 

epidemijo na območju celotne države za 30 dni. 
  

 
   

VABLJENI K BRANJU 
  

Varstvo in uveljavljanje pravic intelektualne lastnine izven EU 

Evropska komisija je objavila poročilo o varstvu in uveljavljanju pravic intelektualne 

lastnine v državah izven EU. Glavni cilj poročila je opredelitev držav, v katerih 

pomanjkljivo varstvo pravic intelektualne lastnine povzroča največjo gospodarsko škodo 

EU. Imetniki pravic intelektualne lastnine, zlasti mala in srednje velika podjetja, se lahko 

seznanijo s tveganji pri poslovanju in oblikujejo ustrezne poslovne strategije ter dejavnosti 

za  varstvo teh pravic. 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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