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UVODNIK 
  

Spoštovani! 

Pred vami je že šesta letošnja številka našega elektronskega novičnika e-MATPRO. Poleg 

informacij o razpisih in povabil na strokovne dogodke tokrat poročamo tudi o aktivnostih 

Gospodarske zbornice Slovenije, ki je vladi in pristojnim ministrstvom že ponudila tvorno 

in strokovno sodelovanje pri skupnem iskanju rešitev za najbolj pereče probleme, s 

katerimi se srečujejo podjetja. Vabimo vas tudi, da prelistate  novo številko revije Glas 

gospodarstva, katere osrednja pozornost je posvečena energetski 

samozadostnosti.  Pripravili pa smo seveda še vrsto drugih aktualnih novic. 

Prijazno vabljeni k branju! 

    

Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO 
  

 
   

IZPOSTAVLJAMO 
  

 

  

Podaljšan rok za oddajo prijav na JR Demo piloti 

NOO  

10. junija 2022 je bila v Uradnem listu objavljena 

Sprememba Javnega razpisa za okrevanje in odpornost s 

pilotno-demonstracijskimi projekti (JR Demo piloti NOO), 

in sicer je podaljšan skrajni rok za oddajo prijavnih vlog, ki 

je 16. 9. 2022 do 13.00 ure (CET). 
 

 
   

IZ DELA SRIP-a MATPRO 
  

Digitalizacija HR procesov 

Kot je prejšnje desetletje zaznamovala mobilnost, je to desetletje namenjeno digitalizaciji. 

Slednji je bilo, tudi v luči dvojnega prehoda, namenjeno srečanje z naslovom Digitalizacija 

HR procesov, ki je bila organizirana 17. junija. V tem obdobju so se posvetili predpripravi 
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uvajanju digitalnih rešitev, na naslednjih srečanjih pa se bodo posvetili tudi digitalizaciji 

posameznih procesov, od onboardinga, preko performance managementa do 

offboardinga. Več… 
  

 
   

VABIMO VAS 
  

Najava: Tradicionalni posvet SRIP-a MATPRO, 13. 10. 2022 

Vabimo vas, da si rezervirate čas in se nam 13. oktobra pridružite v Portorožu na 

tradicionalnem posvetu SRIP-a MATPRO. Letos bo organiziran v okviru mednarodne 

konference AMPT 2022, ki bo v Portorožu potekala od 10. do 14. junija. 
  

ICT Spring 2022, 30. 6. - 1. 7. 2022  

ICT Spring združuje lokalne, regionalne in globalne akterje iz digitalnega in tehnološkega 

sektorja. Dogodek je osredotočen na priložnosti in izzive, ki jih prinaša uporaba novih 

tehnologij. Cilj ICT Spring Matchmakinga je pomoč majhnim in srednje velikim podjetjem 

pri iskanju dolgoročnih in zanesljivih partnerjev v IKT sektorju. Lokacija dogodka: 

Luxembourg - Kirchberg. Več… 
  

6. seja Strateškega sveta GZS za okolje, 7. 7. 2022  

6. seja Strateškega sveta GZS za okolje, na kateri bodo obravnavali za gospodarstvo 

najbolj pereče okoljske tematike (nadomestilo posrednih stroškov emisije toplogrednih 

plinov, okoljevarstvena dovoljenja in 69. člen Zakona o vodah, obratovalni monitoring 

odpadnih vod – zaključki BAT, evidenčni listi za nenevarne odpadke in izhodiščna poročila 

IED1:IED2), bo potekala 7. julija na GZS. Seje se bosta udeležila tudi predstavnika 

Ministrstva za okolje in prostor. 
  

Vabilo startupom na tekmovanje v okviru AUS&R konference z razstavo, 13. 7. 2022   

Gre za področja avtonomnih sistemov in podsistemov, robotike, komunikacije, navigacije 

idr. Dogodek bo 13. julija 2022 v Tel Avivu. Prijava >>>  
  

Expo energetske učinkovitosti, Buenos Aires (Argentina), 25. do 27. 8. 2022    

III. Mednarodni sejem novih tehnologij za varčevanje in učinkovito rabo energije - Expo 

energetske učinkovitosti - bo v treh dneh združil podjetja, javne in zasebne organe ter 

strokovnjake, ki bodo predstavili in razpravljali o najnovejših tehnoloških dosežkih o 

racionalni in učinkoviti rabi energije, pomenu varovanja okolja in trajnostnem razvoju. 

Vzporedno bodo potekale specializirane konference in okrogle mize, na katerih bodo 

strokovnjaki iz različnih sektorjev govorili o obnovljivih virih energije, alternativnih 

energijah, politikah, ki jim je treba slediti  in novih tehnikah, z namenom optimizacije rabe 

energije na vseh področjih. Več...  
  

Posvet o procesni metalurgiji jekla, 8. 9. 2022  
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Katedra za metalurško procesno tehniko Oddelka za materiale in metalurgijo 

Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (OMM NTF UL) vas vabi na 20. 

posvet o procesni metalurgiji jekla, ki bo potekal 8. septembra 2022 in je tradicionalno 

namenjen spoznavanju in izmenjavi izkušenj pri skupnih izzivih proizvodnje jekla in oskrbe 

s pomožnimi materiali. Več...   
  

TBMCE 2022, 12. - 14. 9. 2022    

Mednarodno znanstvenoraziskovalno, strokovno in razvojno konferenco Tehnologije in 

poslovni modeli za krožno gospodarstvo – TBMCE 2022, ki bo od 12. do 14. septembra v 

Portorožu, organizira Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru v 

sodelovanju s SRIP-om Krožno gospodarstvo, Štajersko gospodarsko zbornico in 

Kemijskim inštitutom. Teme bodo zajele aktualna vprašanja tehnološkega razvoja in 

odgovornosti družbe na njeni razvojni poti iz fosilnega v obnovljivo, iz linearnega v krožno. 

Več… 
  

 
   

RAZPISI 
  

Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie - 

Pečat odličnosti    

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila Javni razpis za 

sofinanciranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti. Cilj 

javnega razpisa je spodbujanje internacionalizacije slovenskih raziskovalnih organizacij ter 

povečanje ustvarjalnega in inovativnega potenciala raziskovalcev z doktoratom, ki želijo 

pridobiti nova znanja z naprednim usposabljanjem ter mednarodno, interdisciplinarno in 

medsektorsko mobilnostjo. Več… 
  

Eurostars razpis za kolaborativne RRI projekte   

Eurostars je program financiranja, ki podpira inovativna MSP in njihove projektne partnerje 

s financiranjem mednarodnih sodelovalnih RRI projektov. S sodelovanjem lahko 

organizacije iz 37-ih držav dostopajo do javnih sredstev za mednarodne skupne RRI 

projekte na vseh področjih. Svoj projektni predlog lahko oddate med 13. julijem 2022 in 

15. septembrom 2022. Več… 
  

Javni razpis za sofinanciranje priključitve organizacij k izbranim projektom stebra 2 

in stebra 3 

Evropska Komisija je v januarju objavila javni razpis za sofinanciranje priključitve 

organizacij iz držav, ki zaostajajo na področju raziskav, razvoja in inovacij (t. i. widening 

države) k izbranim projektom stebra 2 in stebra 3 (EIC Iskalec). Gre za t. i. »hop on« 

shemo, ki daje možnost sofinanciranja vključevanja dodatnih partnerjev, tudi iz Slovenije, 

v že izbrane projekte, ki so sofinancirani iz sredstev Obzorja Evropa. Prvo odpiranje je 
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potekalo 20. aprila, naslednje odpiranje bo 10. 11. 2022. Za vsa odpiranja je v letu 2022 

namenjenih 40 milijonov evrov. Več… 
  

Obzorje Evropa: Pobuda EIT HEI za krepitev inovacijskih kapacitet visokošolskih 

institucij za obdobje od 2023 do 2025 

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je 1. junija objavil šestnajst razpisov v 

okviru pobude EIT HEI za krepitev inovacijskih kapacitet visokošolskih institucij za 

obdobje od 2023 do 2025 (HORIZON-EIT-2023-2025-KIC). Na razpis se lahko prijavijo 

pravne osebe (visokošolske institucije; raziskovalne institucije; javni organi; posredniške 

organizacije, ki zastopajo visokošolske institucije … ) iz držav upravičenk v okviru 

programa Obzorje Evropa. Rok prijave: 28. 9. 2022  Več… 
  

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med 

Republiko Slovenijo in Japonsko v letih 2023 – 2025 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev na 

Japonskem, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte z japonskimi raziskovalci 

na vseh znanstvenih področjih v obdobju predvidoma od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2025. 

Bilateralni projekti trajajo do dve leti. Prijave morajo biti oddane v pisni in elektronski obliki 

do vključno 6. 9. 2022 do 15.00. Več… 
  

Spletna stran aktualnih razpisov na portalu GZS   

Na spletnih straneh GZS so objavljeni zbrani aktualni javni razpisi na nacionalni ravni, 

torej javni razpisi ministrstev in izvajalskih agencij. 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 
  

Gospodarska zbornica Slovenije v intenzivni komunikaciji z novo vlado 

Gospodarska zbornica Slovenije je v zadnjih tednih na predsednika vlade dr. Roberta 

Goloba ter ministre za gospodarstvo, infrastrukturo, izobraževanje ter okolje že naslovila 

pisma z opisom najbolj perečih problemov, s katerimi se podjetja srečujejo na posameznih 

področjih (pomoč gospodarstvu v zvezi z energetsko krizo, okoljska problematika v 

gospodarstvu, zagotavljanje pogojev v industriji za uspešen zeleni prehod – NEPN in 

Nacionalna vodikova strategija, iskanje odgovorov na izzive s področja RRI ter kadrov in 
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izobraževanja, recenzija NOO in VFO). Pristojnim je ponudila tvorno in strokovno 

sodelovanje GZS ter izrazila pričakovanje o srečanju, kjer bi podrobneje preučili možnosti 

sodelovanja in skupnega iskanja rešitev. Podoben dopis je bil 24. junija posredovan tudi 

na MDDSZ.  

Predstavniki GZS so se z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjažem 

Hanom in sodelavci sestali že 16. junija, sestanek z ministrom za infrastrukturo Bojanom 

Kumerjem je predviden za 1., z ministrom za okolje in prostor Urošem Brežanom pa 5. 

julija. Več… 
  

Na srečanju ministra Hana in njegove ekipe ter vodstva GZS dogovor o tesnem 

sodelovanju na strateški in strokovni ravni 

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han je s svojo ekipo 16. junija obiskal 

Gospodarsko zbornico Slovenije. Na srečanju z vodstvom GZS so se pogovorili o 

prioritetah dela tako ministrstva v mandatu novega ministra kot pričakovanjih 

gospodarstva. V pogovoru so se dotaknili tudi nekaterih aktualnih izzivov, kot je 

energetska draginja v gospodarstvu. Dogovorili so se, da bodo vzpostavili redno 

sodelovanje tako na strateško-vodstveni ravni kot na strokovni ravni po posameznih 

skupnih projektih. Več... 
  

GZS pozdravila odločitev Ustavnega sodišča glede izvrševanja ZVO-2 

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je vseskozi opozarjala, da je za delovanje 

sistemov proizvajalčeve razširjene odgovornosti ključen kakovosten, jasen in stabilen 

zakonodajni okvir, učinkovito izvajanje pravil in nadzor s sankcijami. Tega novi zakon ne 

ponuja. Tako je v novem Zakonu o varstvu okolja (ZVO-2) predlagano določitev ene 

organizacije na en odpadni tok GZS označevala kot pomanjkljivo, saj temeljito posega v 

obstoječo ureditev, namesto da bi jo nadgradila z vidika postulatov krožnega 

gospodarstva. Sporni so kratki roki za tako obsežno preoblikovanje sistemov, saj so 

neulovljivi. Zato so na GZS pozdravili odločitev Ustavnega sodišča, da začasno zadrži 

izvrševanje dela ZVO-2, ki se nanaša na proizvajalčevo razširjeno odgovornost. Več… 
  

Preobrazba izobraževalnega sistema v luči potreb trajnostnega razvoja  

Na Gospodarski zbornici Slovenije se dobro zavedajo pomena prehoda v nizkoogljično in 

krožno gospodarstvo ter pomembne vloge, ki jo ima pri tem izobraževalni sistem. Na 

okrogli mizi, ki so jo 7. junija organizirali pod okriljem projekta Life IP Restart, je tekla 

beseda o preobrazbi izobraževalnega sistema oziroma širši ozelenitvi študijskega procesa 

v luči potreb trajnostnega razvoja ter o aktivnostih, ki na tem področju že potekajo. 

Dogodka so se udeležili predstavniki gospodarstva, izobraževalnega sistema, institucij 

znanja in države. Predstavljen je bil tudi projekt Reforma visokega šolstva za zelen in 

odporen prehod v Družbo 5.0, ki poteka v okviru slovenskega Načrta za okrevanje in 

odpornost. 
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Okoljski dan: Slovenski proizvajalci materialov so inovativni, saj že razvijajo in tudi 

proizvajajo vrhunske materiale 

V Sloveniji potrebujemo pospešitev nizkoogljičnega prehoda, več vlaganj v raziskave in 

razvoj, podporo inovacijam in prehodu na nove tehnologije, ob tem pa si moramo 

prizadevati tudi za več medsektorskega in multidisciplinarnega povezovanja, so bili 

najpomembnejši zaključki dopoldanskega dela Okoljskega dne gospodarstva 3. junija na 

Bledu. Več… 
  

Okoljski dan: Industrija - iniciator in motor sistemske preobrazbe Evrope 

Dvojni prehod, krožno gospodarstvo, podnebna nevtralnost, trajnostni razvoj,… so nujni, 

so sklenili udeleženci popoldanskega dela Okoljskega dne gospodarstva, ki je potekal 3. 

junija. Treba pa je najti tudi konsenz, kako številne globalne okoljske izzive dejansko 

skupaj nasloviti in zastavljene cilje tudi doseči. Kot je poudarila izvršna direktorica GZS za 

industrijsko politiko Vesna Nahtigal, »ostajajo številni globalni okoljski izzivi večinoma 

nenaslovljeni in nanje se bomo morali odzvati kot posamezniki, organizacije, sektorji, 

regije, države in svet kot celota.« Več... 
  

Podeljena regionalna priznanja najboljšim inovacijam 

GZS - regionalne gospodarske zbornice celjske regije, osrednjeslovenske regije, 

Podravja, Posavja, Zasavja, savinjsko-šaleške regije, severne Primorske, obalno-kraške 

regije, Koroške, primorsko-notranjske regije in Gorenjske so v juniju podelile priznanja 

najboljšim regijskim inovatorkam, inovatorjem in inovacijskim timom. Najbolje ocenjene 

inovacije v regijah se bodo potegovale za nacionalna priznanja, ki bodo podeljena 20. 

septembra na Dnevu inovativnosti na Brdu pri Kranju.  
  

Festival vajeništva na GZS 

2. Festival vajeništva je na Gospodarski zbornici Slovenije 23. junija ponovno združil 

vajence, mentorje in druge predstavnike podjetij in srednjih šol. Dogodek je bil namenjen 

vajencem tretje generacije, ki vajeništvo letos uspešno zaključujejo. Ob neformalnem 

druženju so se predstavile tudi šolske glasbene skupine, v pritličju pa je še vedno na 

ogled razstava izdelkov, ki so jih naredili vajenci Šolskega centra Škofja Loka pod budnim 

očesom in ob spodbudi svojih mentorjev. GZS je na dogodku podelila priznanja podjetjem 

in šolam, ki podpirajo vajeniško obliko izobraževanja, prav Šolski center Škofja Loka pa je 

prejel tudi posebno priznanje GZS za izjemne dosežke na področju povezovanja šolstva 

in gospodarstva. Več… 
  

Aprila podoben obseg proizvodnje kot lani v EU-27 

Aprilska industrijska proizvodnja v EU-27 je nekoliko porasla (+0,3 %), vendar je bila 

medletno na podobni ravni (rahel padec: -0,5 %) kot lani, piše Analitika GZS. Na mesečni 

ravni je bila rast najvišja v proizvodnji energentov (+1,6 %), visoka je bila še pri netrajnih 

potrošniških dobrinah (+0,9 %). Sprememba pri proizvodnji polproizvodov, kapitalskih 

dobrin in trajnih potrošniških dobrin je bila statistično majhna. Nizozemska, Finska in 
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Luksemburg (od 3 do 6 %) so beležile največje mesečne rasti, Irska, Grčija in Litva pa 

največje padce (od 7 do 10 %). Na letni ravni je izstopal padec proizvodnje v segmentu 

kapitalskih dobrin (stroji in naprave), ki je znašal 7,5 %. Proizvodnja tekočih izdelkov za 

potrošnike je bila na drugi strani višja za 7,5 %. (Vir: Eurostat) 
  

Aprilska rast industrijske proizvodnje pozitivna 

Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila v Sloveniji v aprilu realno za 0,4 % višja 

kot mesec prej, vendar je bila nizka rast pričakovana zaradi marčevske visoke rasti. 

Zvišala se je v predelovalnih dejavnostih, in sicer za 0,8 %, v dejavnosti oskrba z 

električno energijo, plinom in paro ter v rudarstvu pa se je znižala za 17,5 % oz. za 3,3 %. 

Več… 
  

Visok padec bruto marže v gospodarstvu 

Prvi podatki o poslovanju sektorjev v Sloveniji v 1. četrtletju 2022 so pričakovano pokazali, 

da zasebni sektor ni mogel povsem prenesti višjih cen surovin in energentov v končne 

cene, saj se je bruto marža glede na predhodno četrtletje znižala za 3 odstotne točke na 

22 % (dodana vrednost v prodaji). Nazadnje je bila na takšni ravni v letu 2018. Več… 
  

Dobavljivost izdelkov nekoliko boljša, rast cen ne popušča veliko 

Po pisanju Analitike GZS se je svetovni indikator razmer pri nabavi ključnih osnovnih 

surovin in dobavnih razmer v mesecu maju znižal na najnižjo vrednost v zadnjih treh 

mesecih, kar je posledica izboljšanja tokov dobav. Cene ključnih surovin in polproizvodov 

kljub temu še vedno naraščajo, in sicer še posebej polprevodnikov, električnih delov in 

transportnih storitev. Vir: S&P Global. 
  

Cene zemeljskega plina in električne energije močno zrasle predvsem pri poslovnih 

porabnikih 

Cene zemeljskega plina za gospodinjstva (z vsemi davki) se le počasi povečujejo glede 

na visoko rast na veleprodajnih trgih. V 1. četrtletju 2022 so bile glede na predhodno 

četrtletje višje za šestino (medletno za 27 %). Za poslovne odjemalce so bili dvigi precej 

višji. Cene električne energije za gospodinjstva (z vključenimi davki) so v Sloveniji v 1. 

četrtletju upadle za 27 % glede na predhodno, kar je bilo posledica začasnega znižanja 

omrežnine. Učinek omrežnine so čutili tudi poslovni subjekti, vendar se je cena (pred 

DDV) znižala le pri najnižji porabniški skupini (-10 %). Več… 
  

 
   

VABLJENI K BRANJU 
  

Izšla je nova številka revije Glas gospodarstva    

Gospodarstveniki so različnim izzivom izpostavljeni dnevno in če naj obstanejo v 

konkurenčnem okolju, morajo obvladovati tudi različna tveganja in biti pripravljeni na 

nenadne spremembe. V njihovi percepciji je stabilna energetska oskrba postavljena 

https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=22766&l=152603&ce=404442977
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=22766&l=152605&ce=404442977
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=22766&l=152607&ce=404442977
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=22766&l=152608&ce=404442977


visoko na lestvici ključnih dejavnikov za nemoteno poslovanje. Toda takšne enormne rasti 

cen energentov vendarle nihče ni mogel predvideti. V junijski številki revije Glas 

gospodarstva je zato osrednja pozornost posvečena energetski samozadostnosti. 

Revija je dostopna na povezavi >>> 
  

 
   

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

Za SRIP MATPRO: branka.murn@gzs.si 

https://matpro.gzs.si 

 

 
 

  

  

 

https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=22766&l=152609&ce=404442977
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=22766&l=152611&ce=404442977
https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=22766&l=152612&ce=404442977

