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UVODNIK 
  

Spoštovani! 

V tretji letošnji številki našega e-novičnika vas najprej vabimo, da se nam 29. marca 

pridružite na spletni predstavitvi SRIP-a MATPRO, prvi v nizu predstavitev strateških 

razvojno-inovacijskih partnerstev, ki jih na temo prenove Slovenske strategije pametne 

specializacije (S4) organizira Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. V 

nadaljevanju vas seznanjamo s tekočimi aktivnostmi SRIP-a, objavljamo novosti o 

razpisih, vabila na poslovne dogodke ter še vrsto drugih aktualnih informacij in novic. 

Prijazno vabljeni k branju! 

    

Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO 
  

 
   

IZPOSTAVLJAMO 
  

 

  

Prenova Slovenske strategije pametne specializacije 

Vabimo vas k sodelovanju na spletnih delavnicah na temo 

prenove S4 v organizaciji SVRK. Zaključki bodo prispevali 

k oblikovanju razvojnih prioritet v prenovljeni S4. SRIP 

MATPRO bo svoje poglede predstavil 29. marca. Več… 
 

 

  

Javni razpis za dodeljevanje spodbud podjetjem v 

okviru iniciative EUREKA 2021 

Razpis je namenjen dodeljevanju spodbud v okviru 

iniciative EUREKA 2021 podjetjem, ki dejavnost izvajajo 

na območju RS, polnopravno vključevanje v mednarodne 

projekte in spodbujanje udeležbe na vseh tehnoloških 

področjih programa EUREKA. Podpira se tudi 

sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v 

obliki svetovanja podjetjem. Več… 
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IZ DELA SRIP-a MATPRO 
  

Rok za pripravo podatkov za predstavitveno publikacijo SRIP-a MATPRO podaljšan  

Podjetja, ki so izrazila pripravljenost za sodelovanje v predstavitveni publikaciji SRIP-a 

MATPRO in še niso izpolnila anketnega vprašalnika obveščamo, da je rok za oddajo 

podatkov podaljšan do vključno petka, 26. marca.  

Publikacija, ki bo na voljo predvidoma junija 2021, bo predstavila dosežke našega SRIP-a, 

predvsem pa podjetij, ki kot partnerji sodelujejo v njem in predstavljajo najprodornejši, 

najbolj razvojno naravnan in inovativen del slovenskega gospodarstva. 
  

Na intervizijski skupini o digitalizaciji in vpeljavi industrije 4.0 z vidika HR 

Digitalizacija nekaterih kadrovskih procesov zaradi digitalizacije same ni nikoli dobra ideja. 

Privede do uvedbe (drage) tehnologije, ki ne ustreza dejanskim potrebam podjetja. Zato 

bo tema intervizijske skupine HR v okviru SRIP-a MATPRO Digitalizacija in vpeljava 

industrije 4.0 z vidika HR, kjer se bodo 24. marca pogovarjali s Tilnom Stenovcem in 

Lukom Ločniškarjem iz podjetja Hudlajf d.o.o. Več 
  

 
   

VABIMO VAS 
  

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… 
  

Kanadsko-evropska spletna delavnica o priložnostih na področju čistih tehnologij 

Med 29. in 31. marcem 2021 bo potekala brezplačna spletna delavnica s področja čistih 

tehnologij. Podrobnejše informacije, program dogodka in registracija so na voljo na 

povezavi >> 
  

E-dogodek: Sodelovanje s CERN, 15. 4. 2021 

Na dogodku boste izvedeli, kakšni so postopki za sodelovanje na razpisih, kje so 

kontaktne točke in kakšne izkušnje imajo slovenska podjetja, ki poslujejo s CERN-om. 

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… 
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RAZPISI 
  

Vavčer Slovenskega podjetniškega sklada za prototipiranje 

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v Uradnem listu št. 21/2021 objavil javni poziv za 

vavčer za prototipranje. Namen in cilj vavčerja je zagotoviti možnost izdelave prototipa (v 

fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje. 

Več… 
  

EIT Jumpstarter: odprt natečaj za pomoč pri razvoju inovativnih idej 

Namen programa EIT Jumpstarter je podpreti imetnike idej, da jih spremenijo v posel. 

Primeren je za posameznike z inovativno poslovno idejo, ki želijo pridobiti praktičen 

vpogled v to, kaj pomeni vodenje podjetja in ustanavljanje novih podjetij. Na natečaju 

lahko sodelujejo vsi posamezniki in ekipe fizičnih oseb s stalnim prebivališčem v 

Sloveniji - raziskovalci, magistrski in doktorski študenti ali raziskovalne skupine z univerz 

in raziskovalnih organizacij, strokovnjaki, podjetniki ali nosilci idej, ki imajo idejo/rešitev in 

želijo ustanoviti podjetje. Pripravljalna delavnica bo 25. marca. Več… 
  

Najava objave razpisa P4D 2021 - Spodbude za digitalno transformacijo podjetij 

Predmet razpisa Slovenskega podjetniškega sklada je sofinanciranje upravičenih stroškov 

za zagotovitev tehnične opremljenosti ter digitalne transformacije ključnih proizvodnih in 

poslovnih procesov. Do prijave so upravičeni MSP-ji, ki imajo vsaj 5 zaposlenih. Podjetja 

lahko prejmejo od 30.000 EUR do 100.000 EUR oz. do 60-odstotno sofinanciranje. Razpis 

bo predvidoma objavljen 2. ali 9. 4. 2021. 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 
  

EU ETS - brezplačna dodelitev pravic do emisije za obdobje 2021–2025 

Evropska komisija je v Uradnem listu EU objavila Izvedbeno uredbo o določitvi revidiranih 

referenčnih vrednosti za brezplačno dodelitev pravic do emisije za obdobje 2021–2025. 

Več… 
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Evropska komisija ustanovila Evropski svet za inovacije (EIC) 

Evropska komisija je 18. marca 2021 na spletnem dogodku ustanovila Evropski svet za 

inovacije (EIC) s proračunom v višini več kot 10 milijard evrov za obdobje 2021–2027, da 

bi podprla razvoj in širitev prodornih inovacij. 

EIC temelji na uspešnem pilotnem programu v okviru programa Obzorje 2020 in ne 

predstavlja le novosti v programu Obzorje Evropa, temveč je edinstven tudi v svetovnem 

merilu, saj združuje raziskave o nastajajočih tehnologijah s programom Pospeševalec in 

namenskim premoženjskim skladom, tj. skladom Evropskega sveta za inovacije, z 

namenom širitve inovativnih zagonskih podjetij ter malih in srednjih podjetij (MSP). 

Približno 3 milijarde evrov iz proračuna EIC bodo namenjene skladu EIC. Več… 
  

Zeleno financiranje  

SID banka promovira trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo že dobro desetletje, bila je 

tudi ena izmed pobudnikov tega koncepta v Sloveniji. Financiranje zelenih in trajnostnih 

projektov je zato pri SID banki in sodelujočih poslovnih bankah možno v okviru različnih 

programov. Več na spletnem portalu SID banke na povezavi >>> 
  

ZDA: carine tudi na slovenski aluminij 

Ameriško ministrstvo za trgovino je 2. marca sprejelo končno odločitev glede uvajanja 

novih carin na uvoz aluminija iz vrste držav, med njimi tudi Slovenije. Za Slovenijo veljajo 

protidumpinške carine v višini 13,43 %. Več…  
  

Načrt za okrevanje in krepitev odpornosti 

Voditelji držav članic so na Evropskem svetu dne 21. 7. 2020 sprejeli dogovor glede 

Večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 in Instrumenta za okrevanje. Na 

časovnici do leta 2029 bo Slovenija upravičena do okvirno 10,2 milijarde evrov, od tega 

gre za 6,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 3,6 milijarde evrov posojil. Obsežna 

dodatna sredstva za Slovenijo bodo olajšala okrevanje po krizi COVID-19 in spodbudila 

investicije v zeleni in digitalni prehod. Osnutek Načrta za okrevanje in krepitev odpornosti 

je na voljo na povezavi >>> 
  

Gospodarski krog podpira uvedbo razvojne kapice 

Gospodarske organizacije, ki sodelujejo v okviru Gospodarskega kroga (Gospodarska 

zbornica Slovenije, Združenje Manager, SBC – Klub slovenskih podjetnikov in AmCham 

Slovenija) podpirajo uvedbo razvojne oziroma socialne kapice, saj bo Slovenija z njo 

privlačnejša za vrhunske kadre, ki so nujno potrebni za zvišanje dodane vrednosti, ki je 

eden izmed temeljnih ciljev naše države. Več… 
  

Cena razvojne kapice pri 2,5-kratniku povprečne plače 200 mio EUR 

Na podlagi števila zavezancev za dohodnino za leto 2018 in podatka o distribucija plač so 

v Analitiki GZS ocenili, da bi pri socialni kapici na prispevke delodajalcev in delojemalcev 

pri višini 4.640 EUR bruto plače, bruto izpad socialnih prispevkov znašal 300 mio EUR. 
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Ker prispevki delojemalcev vplivajo na gibanje davčne osnove za odmero dohodnine, bi 

znižani prispevki dvignili obračunano dohodnino za 60 mio EUR (upoštevaje efektivno 

davčno stopnjo za navedene dohodninske razrede). Zaposleni bi prejemali višji neto 

prejemek v skupni višini 115 mio EUR. Več…  
  

Kakšno bodočo ureditev proizvajalčeve razširjene odgovornosti na področju 

embalaže in odpadne embalaže si želijo slovenski proizvajalci?  

Ob javni obravnavi novega zakona o varstvu okolja se je ponovno odprlo vprašanje 

ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) v Sloveniji, še posebej na področju 

embalaže in odpadne embalaže. 10. marca je GZS-Služba za varstvo okolja organizirala 

mednarodni spletni seminar, na katerem so bili predstavljeni primeri različnih ureditev 

sistemov PRO v EU (Belgija, Nemčija, Češka). Več... 
  

Ali robotizacija in avtomatizacija industrije jemlje delovna mesta?  

Robotizacija industrije je proces, ki je neizogiben in že poteka, je pa zaposlene na poti 

robotizacije nujno opremiti z ustreznimi kompetencami, so se strinjali govorci in udeleženci 

posveta »Ali robotizacija in avtomatizacija industrije jemlje delovna mesta?«, ki ga je 16. 

marca pripravila GZS-Zbornica elektronske in elektroindustrije. Več... 
  

Predstavitev programov slovensko-angleškega znanstvenega sodelovanja in 

mobilnosti raziskovalcev 

Spletni dogodek je bil posvečen možnostim za slovensko-angleško znanstveno 

sodelovanje in mobilnosti raziskovalcev ter vlogi Velike Britanije v programu Horizon 

Europe. Kljub izhodu Velike Britanije iz EU namreč ostaja na voljo več različnih možnosti 

mobilnosti za raziskovalce iz obeh držav. Več… 
  

Podatki o januarski industrijski proizvodnji nad pričakovanji 

Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila v januarju 2021 medletno višja za 1,3 % 

(v območju evra: +0,1 %), glede na december za 1,6 %. V predelovalnih dejavnostih, ki 

predstavljajo glavnino industrijske proizvodnje, je bila vrednost industrijske proizvodnje 

medletno višja za 1,8 %. Več… 
  

Marčevski tekoči podatki relativno obetavni 

V Analitiki GZS ocenjujejo, da se je dodana vrednost v slovenskem gospodarstvu v 

januarju znižala za okoli 2 % medletno, v februarju je ostala na podobni ravni, v marcu pa 

bo verjetno medletno višja za okoli 3-4 %. Več… 
  

Slab marčevski začetek pri električni energiji 

Po februarskem sproščanju zajezitvenih ukrepov, ko je bila poraba električne energije 

večinoma enaka lanski, je bil v začetku marca zabeležen medletni upad v višini 6 %. Do 

poglobitve medletnega upada je prišlo tudi v večini naših glavnih trgovinskih partneric. 

Več… 
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Rast uvoza iz slovenskih proizvodnih lokacij v tujini 

Blagovni izvoz Slovenije se je po metodologiji plačilne bilance skrčil za 5,5 %, kar je 

nekoliko več, kot je znašal padec po metodologiji Eurostata/Statističnega urada RS (-2,8 

%). Na uvozni strani je bil padec višji (-11,5 %), vendar je porasel uvoz iz BiH, Makedonije 

in Srbije (od 3 do 25 %), kar po oceni Analitike GZS predstavlja rast pri uvozu polizdelkov 

za slovensko predelovalno industrijo. Več… 
  

Neto dolg do tujine pozitiven le pri državi 

Januarja 2021 je bruto dolg do tujine znašal 49,5 mrd EUR, kar je 4,8 mrd EUR več kot 

pred enim letom. V zadnjem letu sta svojo zadolženost najbolj povečali država (3,1 mrd 

EUR) in centralna banka (1,8 mrd EUR), medtem ko je zadolženost preostalih sektorjev 

ostala skoraj nespremenjena. Dve tretjini bruto dolga je dolgoročnega. Pomembnejše kot 

to je neto dolg do tujine oz. razlika med obveznostmi in terjatvami. Januarja 2021 je 

znašal -0,16 mrd EUR in se je glede na leto prej znižal za 1 mrd EUR. Do tujine je bila po 

neto principu zadolžena zgolj država (20,0 mrd EUR), vsi ostali sektorji pa so bili neto 

upniki tujine. 
  

Februarja optimizem v evrski industriji na visoki ravni 

Proti pričakovanjem se je februarja optimizem v proizvodnji v območju evra povišal na 

najvišjo vrednost v treh letih. Optimizem je bil rekorden v pretežnem številu 

srednjeevropskih držav, kar je dobro znamenje tudi za povpraševanje po slovenskem 

blagu. Nekoliko manj optimistični so bili industrialci iz Grčije in Irske. Več… 
  

Rast plač še vedno pretežno osredotočena na javni sektor 

Januarska rast plač (9,4 % bruto) je bila še vedno visoka, in je izvirala iz visokih izrednih 

dodatkov. To je dvignilo povprečno izplačano bruto plačo v sektorju država za 23 %. Rast 

v zasebnem sektorju je bila precej bolj umirjena (+3,7 %) in je izvirala pretežno iz dviga 

minimalne plače in potrebnih uskladitev plač v plačnih razredih ter zakonskih dodatkov. 

Več… 
  

FED ohranja politiko ugodnega financiranja 

Zasedanje ameriške centralne banke FED je po pričakovanjih minilo v znamenju dviga 

gospodarske rasti za ZDA (s 4,2 na 6,5 %). Povprečni napovedovalec centralne obrestne 

mere ne pričakuje njenega dviga pred letom 2024. Več… 
  

Protikoronski ukrepi v prvih dveh mesecih povečali primanjkljaj za 0,5 mrd EUR 

Fiskalni svet je v svojem marčevskem poročilu ugotovil, da je primanjkljaj državnega 

proračuna v prvih dveh mesecih 2021 po začasnih podatkih znašal 661 mio EUR, kar je 

skoraj četrtina s proračunom predvidenega primanjkljaja za celo leto 2021. Brez učinka 

COVID ukrepov bi primanjkljaj znašal -128 mio EUR. Več… 
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Kitajska industrija z manjšo rastjo, na Japonskem rast optimizma 

Kitajski proizvodnji indeks PMI (Caixin) se je februarja znižal na 9-mesečno dno, kar 

napoveduje zmernejšo rast v kitajski industriji. Nova izvozna naročila so upadla drugi 

zaporedni mesec (rast je še vedno prisotna), pri čemer so družbe izpostavile pomanjkanje 

surovin in zamude pri transportu kot pomembna faktorja, ki prispevata k upočasnitvi. Nič 

drugače niso zaznali na Japonskem, kjer pa se je optimizem dvignil na najvišji nivo po 

decembru 2018. Povpraševanje po japonskih izdelkih v tujini se je povečalo, tudi s 

Kitajske. 
  

Aleš Cantarutti z aprilom novi generalni direktor GZS 

Mag. Aleš Cantarutti je bil na e-seji Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije 

(UO GZS) 25. februarja imenovan za novega generalnega direktorja GZS. 4-letni mandat 

bo nastopil 1. aprila 2021. Cantarutti je v svojem predstavitvenem nastopu spregovoril o 

svoji viziji nadaljnjega razvoja GZS. Več…  
  

 
   

UKREPI ZA  PREPREČITEV ŠIRJENJA IN UBLAŽITEV POSLEDIC 

EPIDEMIJE COVID-19 
  

Epidemija podaljšana do 16. aprila 

Vlada RS je izdala nov Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni covid-19 na 

območju Republike Slovenije, s katerim je epidemijo v državi podaljšala, in sicer še za 30 

dni. Odlok je začel veljati 18. marca in bo veljal do 16. aprila 2021. 
  

Dokazovanje upada prihodkov pri čakanju na delo in pri mesečnem temeljnem 

dohodku 

Za uveljavljanje ukrepa čakanja na delo in prejema mesečnega temeljnega dohodka 

(MTD) morajo zavezanci izpolnjevati določene zakonske pogoje. Več… 
  

Podaljšana ukrep odloga izvršbe in ukrep posebnih pravil na področju davčne 

izvršbe 

Vlada Republike Slovenije je 16. 3. 2021 na dopisni seji do 18. aprila podaljšala ukrep 

odloga izvršbe in ukrep posebnih pravil na področju davčne izvršbe. Več na porrtalu gov.si 

>>> 
  

GZS o letu dni dela vlade: Ključni podporni mehanizmi na trgu dela 

Večji del zadnjega leta je bil v znamenju priprav podpornih paketov #PKP 1-8, ki so do 

določene mere naslavljali izzive, ki jih je epidemija covid-19 prinašala gospodarstvu. 

Ključni izziv epidemije je bil v napovedovanju gibanja okuženih, s čimer je imela težave 

tudi stroka, ter usklajevanju ukrepov med državami na eni ter iskanjem najustreznejšega 

razmerja med zajezitvenimi ukrepi in sproščanjem na drugi strani. Več… 
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VABLJENI K BRANJU 
  

Izšel je Zbornik o zaščiti in trženju tehnologij za raziskovalce in podjetja  

V zborniku so zbrani prispevki partnerjev Konzorcija za prenos tehnologij iz JRO v 

gospodarstvo (KTT). Predstavljena so ključna področja prenosa znanja v gospodarstvo, 

vse od osnov intelektualne lastnine, postopka prijave, prevzema in trženja službenih 

izumov pa do sodelovanja z gospodarstvom. Zbornik je dostopen na povezavi >>> 
  

 
   

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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